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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2017  november 09  (csütörtök) 9:45-12:20 óralátogatások 

12:30 szülői tájékoztató 

- 2017  november 21  (kedd) 9:45-12:20 óralátogatások 

12:30 óra szülői tájékoztató 

Írásbeli felvételi időpontja: 2018  január 20  (szombat) 10:00 óra 

Írásbeli pótló felvételi időpontja: 2018  január 25  (csütörtök) 14:00 óra 

Iskolánk: 

Az iskolában 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés folyik. 

2 osztály indul, összesen 64 tanulóval  Második idegen nyelvként választhatók: német-, 
olasz-, spanyol nyelv  

9 kny évfolyamon heti 18 órában angol nyelvi alapozás történik  9  évfolyamtól angolul 
tanulják a matematikát, a történelmet és a célnyelvi civilizációt, a 10  évfolyamtól a 
biológiát  

Emelt szinten tanulható tantárgyak: matematika, magyar nyelv és irodalom, történe-
lem, fizika, biológia, informatika, kémia, német-, olasz-, spanyol nyelv. 

A tanulmányi idő befejeztével két tannyelvű érettségit kötelező tenni, melynek során 
kötelező angol nyelvből és még 2 tantárgyból angolul érettségizni. Az angol nyelvi érett-
ségi eredményétől függően felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek tanulóink. 

A 2. idegen nyelvből diákjaink többsége közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgával rendel-
kezik  

Az intézmény felsőfokú továbbtanulásra készíti fel a diákokat, amely elősegíti hazai és 
külföldi egyetemekre való bejutásukat  

A továbbtanulási arány 90 % feletti  

Az iskola 200 fős kollégiummal rendelkezik. A kollégiumi felvétel 1 évre szól. 

Felvételt nyerhet minden olyan tanuló, akinek a napi bejárása a távolság miatt megold-
hatatlan  

Intézményünk az Oktatási Minisztériumtól megkapta a Tehetséggondozó középiskola 
címet  

Tanulóink számára nemcsak a színvonalas tanórákon biztosítjuk tehetségük kibontako-
zásának, kibontakoztatásának lehetőségét, hanem változatos és gazdag tartalmú ta-
nórán kívüli tevékenységek sorozatával is: tantárgyi szakkörök, múzeumi foglalkozá-

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 
Tehetséggondozó középiskola 
8220 Balatonalmádi, Rákóczi u 39  
OM azonosító: 037165 
Tagozatkód: 01 
Tel : 88/594-340, 88/438-888 Fax: 88/438-185 
E-mail cím: balmadigimi@gmail com 
Internet cím: www dlsb hu, kettannyelvu sulinet hu 
Intézményvezető: Dudásné Pirik Mariann 



4

sok, versenyfelkészítés. Természetesen arra is figyelünk, hogy hasznos kikapcsolódási 
programokkal lehetővé tegyük diákjaink mentális és testi egészségének megőrzését: 
drámajáték, filmklub, sportfoglalkozások. 

A diákönkormányzat és a szülői munkaközösség is nagyon aktív kezdeményezője és 
szervezője a különböző mentálhigiénés, egészségmegőrző programoknak. Intézmé-
nyünkben minden diák, szülő és tanár fontosnak tartja ezeket a közös rendezvényeket, 
amelyek egyedülállóan családiassá teszik iskolánkat  

Rendszeresen részt veszünk pályázatokon. Külföldi tanulmányutakat, fejlődési lehető-
séget biztosítunk diákjainknak  

Az iskolába a 8  osztályos tanulók jelentkezhetnek  

Az általános felvételi eljárás keretében megírt egységes írásbeli vizsga alap-
ján vesszük fel a tanulókat. Angol nyelvtudás nem feltétel. 

Az egységes követelmények szerint szervezett felvételi írásbeli vizsgára a tanulóknak 
közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell jelentkezniük az általános iskolákban 
beszerezhető jelentkezési lapon 2017. december 8-ig  

Pontszámítás: 

A központi kompetencia-alapú írásbeli vizsga két részből áll: 45 perces feladatsor ma-
gyarból és 45 perces feladatsor matematikából  Az írásbeli vizsgán a két tárgyból ma-
ximum 100 pontot lehet szerezni  Ehhez adódik hozzá az általános iskolából hozott 
maximum 25 pont, melyet a következők szerint számolunk: összeadjuk a 7. év végi és 
a nyolcadik év félévi osztályzatait az alább felsorolt tantárgyakból, majd a kapott ösz-
szeget megfelezzük  

· magyar nyelv és magyar irodalom jegyeinek átlaga, 

· történelem, 

· matematika, 

· a tanult idegen nyelv, 

· egy a tanuló által választott természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia) 

Így összesen maximum 125 pontot lehet szerezni  

A fentiek szerint szerzett pontok csökkenő sorrendje adja a jelentkezők rangsorolását. 
Pontazonosság esetén az írásbeli vizsgákon szerzett magasabb pontszám előnyt élvez a 
rangsorban. Amennyiben a rangsorban továbbra is egyezőség áll fenn, a következőket 
sorban követve állapítjuk meg a felvételiző végső rangsorszámát: 

1. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulót

2. Balatonalmádi lakóhellyel rendelkező felvételizőt

3  Azt a tanulót, akinek testvére az iskolával jelenleg is tanulói jogviszonyban áll

4. Azt a tanulót, akinek testvére az iskolának diákja volt, előnyben részesítjük 

Tanulmányi versenyek, nyelvvizsgák eredményeit a felvételi eljárásban nem vesszük 
figyelembe. 

Felvételi jelentkezési határidő: 

A Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégiumba a felvételi jelentkezési lapokat, 
a bárhol megírt központi írásbeli felvételi eredményének csatolásával 2018. február 
19-ig továbbítják az általános iskolák 
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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):

2017. november 22.  9-13 óra
2017. november 30.  9-13 óra

Induló (tervezett) osztályok, képzési formák:

I. Szakgimnázium
Négy + egy éves, érettségire, illetve OKJ-s szakmai képesítés megszerzésére, 
valamint felsőfokú szakmai továbbtanulásra felkészítő oktatás/képzés. Olyan 8. 
osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy az érettségire való 
felkészítés mellett szakmai tárgyakat is tanulnak, illetve meghatározott rend 
szerint vesznek részt szakmai gyakorlaton  A négy éves képzés (szakirányú) 
érettségivel zárul, majd egy év alatt magasabb OKJ-s szakmai végzettség sze-
rezhető.

A gyakorlati képzőhelyet mindhárom képzés esetében az iskola – szükség ese-
tén megfelelő partnerek bevonásával – biztosítja.

Indítandó osztályok:

1. rendészet és közszolgálat ágazat
A rendészeti pályára előkészítő osztály, megismerteti a rendőrrel szemben tá-
masztott követelményeket, jogi ismereteket, önvédelmet is tanítunk  Az érett-
ségi után a diákok felvételt nyerhetnek a Rendőrtiszti Főiskolára. Megszerezhető 
képesítés: közszolgálati ügyintéző.

2. kereskedelem ágazat
A kereskedelem adminisztratív szervezésére, irányítására felkészítő osztály, 
emelt idegen nyelvi óraszámmal  Eladástant, áruforgalmat, kereskedelmi gaz-
daságtant, vállalkozástant tanulnak. Az érettségi után a megfelelő tanulmányi 
eredménnyel rendelkezők a kereskedelmi és marketing szakirányban való felső-
fokú továbbtanulást választhatják 

3. Informatika ágazat
Általános informatikai képzést magas szinten nyújtó osztály, emelt idegen nyelvi 
óraszámmal. Az információtechnológiai alapok elsajátítását követően, hálózati 
ismereteket, a programozást, az adatbázis kezelést, az operációs rendszerek 
és az informatikai szolgáltatások tudnivalóit tanulják  Az érettségi után szakirá-
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nyú, egyetemi vagy főiskolai továbbtanulást, vagy az ötödik tanév végén az OKJ 
vizsga letételét választhatják a diákok  Kimeneti képesítés: informatikai rend-
szerüzemeltető.

II. Szakközépiskola
A három éves képzésre Bicske és vidéke 8  osztályos tanulóinak a jelentkezését 
várjuk  Közismereti és szakmai tárgyakat is tanulnak, illetve részt vesznek szak-
mai gyakorlaton. A három éves képzés szakmunkásvizsgával zárul. Ezt követően 
elhelyezkedhet a fiatal, vagy két év alatt felkészülhet az érettségi bizonyítvány 
megszerzésére 

Indítandó osztályok:

1. eladó
Lányok és fiúk jelentkezését várjuk. 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 – partnerek bevo-
násával, pl. SPAR, Tesco, Príma – biztosítja.

2. húsipari termékgyártó
Lányok és fiúk jelentkezését várjuk. A harmadik év végén húsipari termékgyártó 
(OKJ 34 541 03) szakmunkásvizsgát tesznek a tanulók  A bicskei SPAR húsüzeme, 
továbbá a térség hentes-üzemei várják a végzős tanulókat. A gyakorlati képző-
hely a SPAR húsüzemében biztosított 

III. Felnőttoktatás – érettségi utáni szakképzés

1. Kereskedő – nappali munkarend
A két éves képzésre bármelyik középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 
birtokában lehet jelentkezni  A diákok kizárólag szakmai tantárgyakat tanulnak 
és szakmai gyakorlaton vesznek részt  Kimenet: OKJ 54 341 01  A képzés ren-
des nappali oktatás keretei között folyik 

2. Informatikai rendszerüzemeltető – esti munkarend
A két éves képzésre bármelyik középiskolában szerzett érettségi bizonyítvány 
birtokában lehet jelentkezni  A diákok kizárólag szakmai tantárgyakat tanulnak, 
s szakmai gyakorlaton vesznek részt  Kimenet: OKJ 54 481 06  A képzés esti 
munkarendben (várhatóan péntek-szombat) folyik 

IV. Felnőttoktatás – érettségire felkészítő
 Szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezőknek, esti munkarend

A két éves oktatásra bármelyik iskolarendszerű képzésben szerzett szakmun-
kásbizonyítvány birtokában lehet jelentkezni korhatár nélkül  Kizárólag közis-
mereti tantárgyakat tanulnak  Az oktatás péntek délután és szombaton folyik 
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Iskolarendszerű oktatás/képzés:

Ssz 

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

típusa

időtartama

feltételei
ha-
tár-ide-
jeÓra

hó-
nap/
év

I  Szakgimnáziumi oktatás/képzés

1 Rendészet és
közszolgálat ágazat

érettségi + OKJ 
54 345 01 - 4 + 1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 15 -

Kereskedelem
ágazat

érettségi + OKJ 
54 341 01 - 4 + 1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 15 -

Informatika ágazat érettségi + OKJ 
54 481 06 - 4 + 1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 15 -

II  Szakközépiskola

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

2018  
02 15 -

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

nos
2018  
02 15 

III. Felnőtoktatás – érettségi utáni szakképzés

1 Kereskedő szakmai vizsga
OKJ 54 341 01 - 2 év érettségi 2018  

06 30 -

2 Informatikai rend-
szerüzemeltető, esti

szakmai vizsga
OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2018  

06 30 

IV. Felnőttoktatás – érettségire felkészítő

1 Érettségire
felkészítő, esti érettségi - 2 év szakm -

biz 
2018  
06 30 -

felvételi: 
A szakgimnáziumi osztályokba: Az általános iskolai 7  év végi és a 8  félévi 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv érdemjegyei 
adódnak össze (max  50 pont), a központi felvételi írásbeli (max  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 érdemjegyeit 
adjuk össze (max  50 pont)  A pontszámok alapján rangsorolunk 

Iskolánk:
Családias légkörben folyik az oktatás/képzés, pedagógusaink – ellentétben szá-
mos ún. mamutiskolával – oda tudnak figyelni minden diákra. 
2017 tavaszán iskolánk elnyerte „Az Európai Parlament Nagykövet Iskolája” ki-
tüntető címet, amelynek számos hozadékát élvezhetik jelenlegi és beiskolázan-
dó diákjaink 
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Dunaföldvári Bölcskei 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 ala-
csonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondo-
zásban, 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 - képessé-
geik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a 
sikeres pályaválasztásra  Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középis-
kolai versenyeken való részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyerme-
keink Tudásáért” Alapítvány támogatja 

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés érdeké-
ben diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklődési körök 
szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk  Tanulóin-
kat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az eCDL-, illetve 
nyelvvizsgákra 

Művészeti csoportjaink: musical, örömzene, rajz és fotó 

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim középis-
kolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki  Ennek keretében évente tanárok, 
diákok kölcsönös látogatására kerül sor  A dunaföldvári és környékbeli civil és 
sportszervezetekkel együttműködünk.

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 2018/2019-es tanévre tervezett induló osztályok:

4 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0001

6 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0002

esti tagozatú 4 évfolyamos képzés
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NéGY évfOLYAMOS GIMNázIUMI kéPzéS

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 2017. november 14-én, 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 elmélyülés-
re, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen befolyásolja a tovább-
tanulási esélyeket  

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, iroda-
lom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) jegyeket vesszük fi-
gyelembe (max  60 pont) 

Nyílt nap: hatodikosok számára 2018. január 9-én, kedden 15 órától bemu-
tató foglalkozásokkal tartunk, 17 órakor szülői tájékoztatón ismertetjük meg 
a képzés sajátosságait. Jelentkezési lap a helyszínen átvehető.

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, szülőket.

FELNŐTTKÉPZÉS

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

Jelentkezés személyesen a gimnáziumban 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM: 

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET!
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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):
- 2017  november 6  15 óra
- 2017  november 13   15 óra

Induló képzési formák:

I.Szakgimnázium:

Ebben a képzési formában lényeges, hogy érettségi mellett szakmát is kapnak a 
fiatalok (digitális rajzoló).
Ezt követően 1 év alatt technikusok lehetnek (magasépítő). De dönthetnek úgy 
is, hogy a felsőoktatásban folytatják tanulmányaikat (főiskola, egyetem). Ezt a 
képzési formát előszeretettel választják sportolók, akik nagy segítséget kapnak 
abban, hogy az élsportot 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 
informatikát (ArchiCAD tervezőprogram, stb.).
II. Szakközépiskola:

Az utóbbi időben felértékelődtek a munkaerőpiacon az általunk kínált szakmák:

· Ács
· Asztalos
· Festő, mázoló, tapétázó
· Kőműves
· Burkoló

Ezek a klasszikus szakmák nemcsak szépek, de keresettek is, valamint 
reményeink szerint biztos megélhetést nyújtanak művelőiknek, nem utolsó 
sorban ösztöndíjjal 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 
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nálunk, 2 év alatt, a felnőttoktatás keretein belül megtehetik (ez munkavállalás 
mellett 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 szükséges).
 
Választható szakmák:

· Élelmiszer-, vegyi áru eladó
· Számítógépes adatfeldolgozó
· Építészeti szakmacsoport
 (ács, festő, kőműves, burkoló)
· Asztalos

 

IV. Szakképzési Híd Program

Azon tanulók számára, akik elmúltak 15 évesek, és nem rendelkeznek alapfokú 
végzettséggel (alapfok és szakma párhuzamosan) 

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

típusa
időtartama

feltételei határ- 
idejeÓra hónap/

év

I Szakgimnáziumi képzés

1 
Építőipar ágazati 
képzés
(magasépítő 
technikus)

érettségi - 4 év 8 általá-
nos - -

I 1 Technikus képzés

1 Magasépítő 
technikus OKJ5458203 - 1 év érettségi - -

II  Szakközépiskolai képzések

1 Ács OKJ3458201 - 3 év 8 általá-
nos - -

2 Asztalos OKJ3454302 - 3 év 8 általá-
nos - -

3 Festő, mázoló, 
tapétázó OKJ3458204 - 3 év 8 általá-

nos - -

4 Kőműves OKJ3458214 - 3 év 8 általá-
nos - -

5 Burkoló OKJ3458213 - 3 év 8 általá-
nos - -
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III  Szakiskolai képzések

1 Élelmiszer- ve-
gyi áru eladó OKJ3134105 - 3 év 8 általá-

nos - -

2 Számítógépes 
adatrögzítő OKJ3134602 - 3 év 8 általá-

nos - -

felvételi: 
Felvételi vizsga nem szükséges, a rangsor az általános iskolai eredmények 

alapján alakul ki  
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kápolnásnyéki vörösmarty Mihály általános 
Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 
2475 Kápolnásnyék, Gárdonyi u  29  
OM azonosító: 030175
Tel: 22/368-940, 22/589-086 Fax: 22/368940/15
E-mail cím: iskola@mail knyek sulinet hu
Internet cím: www vm-knyek hu
Igazgató: Marosánné dr  Gáti Gabriella
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: -
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: -

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
2017  november 22  9 óra

Induló képzési formák:

I. Gimnázium:
Az idén két osztályban négyfajta képzés indul gimnáziumunkban nappali tago-
zaton 
1. A nyelvi előkészítő osztályban (2/3 az angolos csoport, és 1/3 a németes 
csoport) a nyelvvizsgák, vagy az emelt szintű érettségik megszerzésén kívül 
célunk a kommunikatív nyelvtudás kialakítása diákjainkban. A jelenlegi végzős, 
nyelvi előkészítős diákok kb. 80-90%-a tett sikeres előrehozott érettségi- illetve 
nyelvvizsgát, többen (kb  30%) már rendelkeznek, illetve most próbálkoznak a 
második idegen nyelvből sikeres nyelvvizsga letételével.
2. Az általános tantervű osztály emelt óraszámú informatika csoportjában (15 
fő) az előrehozott érettségi vizsga mellett cél az ECDL vizsga 7 moduljának le-
tétele is teljesíthető.
Az emelt óraszámú dráma csoportban (15 fő) a heti 4 órás dráma tantárgyat 
további foglalkozások egészítik ki a művészeti iskolánk keretein belül. Diákszín-
padunk szép eredményeket ért el több megyei, illetve országos rendezvényen 
(pl  Fejér Megyei Diáknapok, Országos Diákszínjátszó Találkozó, Weöres Sándor 
Országos Diákszínjátszó Találkozó) 
Művészeti tagozatunk további tanórán kívüli lehetőségekkel várja diákjainkat: 
hangszeres zenetanulás, színjátszás, társastánc 
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

típusa

időtartama
feltéte-
lei

határ- 
idejeÓra hónap/

év

I. Gimnáziumi képzés

1  a
Nyelvi előkészítő 
a 9  évfolyamon 
angol nyelvből

érettségi - 4+1 év
8  
általá-
nos

2017  
12 08 -

1 b
Nyelvi előkészítő 
a 9  évfolyamon 
német nyelvből

érettségi - 4+1 év
8  
általá-
nos

2017  
12 08 -

2 a

Általános keret-
tantervre épülő 
képzés, emelt 
óraszámú infor-
matika oktatás-
sal

érettségi - 4 év
8  
általá-
nos

2017  
12 08 -

2 b

Általános keret-
tantervre épülő 
képzés, emelt 
óraszámú drá-
maoktatással

érettségi - 4 év
8  
általá-
nos

2017  
12 08 -

felvételi: 
A felvétel elbírálásakor a tanulmányi eredményeken kívül a központi írásbeli 
vizsga, illetve a helyben szervezett szóbeli meghallgatás eredményeit vesszük 
figyelembe.
A felvételin szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből 100 pont szerezhe-
tő a két központi feladatlap pontszámaival, 50 pont szerezhető a szóbeli meg-
hallgatáson. A további 50 pont a tanulmányi eredményből tevődik össze a kö-
vetkező módon: maximum 25 pont jár a 7. év végi, 25 pont pedig a 8. félévi 
magyar irodalom, nyelvtan, történelem, idegen nyelv és matematika jegyekért 

Iskolánk:
Intézményünk a Velencei-tótól 100 méterre fekszik, 10 perc sétára a velencei 
vasútállomástól és buszmegállótól  Földrajzi elhelyezkedése miatt sok település-
ről könnyen megközelíthető, ráadásul a városi tömegközlekedés kihagyásával 
rengeteg időt lehet nyerni. A tó közelsége a testnevelésóra keretein belül télen 
korcsolyázásra, nyáron úszásra és egyéb vízi sportokra kínál lehetőséget.
Iskolánk egyik fő jellemzője, hogy családias, oldott hangulatú légkörben tanul-
hatnak diákjaink. A megfelelő tanulmányi eredmények elérésén kívül nagy fi-
gyelmet fordítunk a diákok nevelésére, kreativitásuk, gondolkodásuk és önálló 
munkavégzésük fejlesztésére  Fontosnak tartjuk a közösségi szellem építését 
(osztály- illetve iskolaszinten egyaránt) 
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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):

2017  november 22   17 óra
2017  november 29   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 ta-

nítása 
Oktatott idegen nyelv/nyelvek: A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a német, 

a második idegen nyelv az angol; szabadon választott ide-
gen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

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

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

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 ta-

nítása  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 ide-
gen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

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

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

Angol, német, matematika, informatika, gépírás

Tagozatkód: 0003
Osztály: 4 évfolyamos angol nyelvi speciális + 1 évfolyam nyelvi elő-

készítő angol nyelvből
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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 ide-
gen nyelv az orosz

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés:

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

Csoportbontásban tanult tan-
tárgyak:

Angol, német, matematika, informatika

Felvételi: 
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 

Iskolánk:

Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi 
vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába ál-
lásra felkészítő nevelés folyik. Ezért legfontosabb célunk az alapkészségek 
igényes elsajátíttatása 
Hagyományaink ápolása mellett a mai kor kihívásainak megfelelő képzést kíná-
lunk 
Erősségünk a magas színvonalú nyelvoktatás. Az idegen nyelvek közül az 
angol 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 sze-
rezhetnek iskolánk vizsgaközpontjában 
A későbbi pályaválasztást, továbbtanulást, illetve a munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedést segítheti az Utazás és Turizmus tantárgy oktatása is, amit diákja-
ink tanulmányaik utolsó két évében választhatnak 
A tanórákon kívül is sok lehetőséget kínálunk: sportkörök, kirándulások, a di-
ákok igényei által összeállított előadások, szakkörök.
Várjuk azoknak a jelentkezését, akik sikeresen fejezték be az általános iskolát, 
fogékonyak az új ismeretekre és későbbi terveik között szerepel a továbbtanu-
lás, a diploma megszerzése 
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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 tanuló-
nak lehetősége van nemzetközi számítógép-használói jogosít-
ványt (ECDL bizonyítványt) szerezni 
Jelentkezni az általános felvételi eljárás keretében lehet 
A felvételt nyert tanulók beiratkozása: 2018  június 21 

Felnőttoktatás:
A 16. életévüket betöltött, nem tanköteles tanulni vágyóknak lehetőségük van 
felnőttoktatás keretében, esti munkarendű képzésen érettségi bizonyítványt 
szerezni 
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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 rendezvények időpontjai (nyílt nap):

2017. november 23. 
7:30 – 12:55 tanműhely, azon belül gyakorlati foglalkozások, bemutatók láto-
gatása; tanítási órákon való részvétel
16:00 tájékoztató szülőknek

2018. január 18.
7:30 – 12:55 tanműhely, azon belül gyakorlati foglalkozások, bemutatók láto-
gatása; tanítási órákon való részvétel
16:00 tájékoztató szülőknek

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:

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

II. Szakközépiskola:

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 okta-
tás a 9. évfolyamon minden szakma esetében az iskolai tanműhelyben, a felsőbb 
évfolyamokon pedig külső gyakorlati helyen történik.



19

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

vezése
kimenetelének 
típusa

időtartama
feltételei

ha-
tár-ide-
jeÓra hónap/év

I  Szakgimnáziumi képzések

4001 

Közle-
kedés, 
szállítmá-
nyozás és 
logisztika 

szakmai érett-
ségi (Vállalkozá-
si ügyintéző)
Logisztikai és 
szállítmányozási 
ügyintéző

- 4 + 1 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4002 Kereske-
delem

szakmai érett-
ségi (Eladó)
Kereskedő

- 4 + 1 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4003 Vendég-
látóipar

szakmai érett-
ségi (Pincér)
Vendéglátás-
szervező

- 4 + 1 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

II  Szakközépiskolai képzések

4101 Gépi for-
gácsoló OKJ 34 521 03 - 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 19 -

4102 Ipari gé-
pész OKJ 34 521 04 - 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 19 -

4103 
Mezőgaz-
dasági 
gépész*

OKJ 34 521 08 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4104 
Festő, 
mázoló, 
tapétázó

OKJ 34 582 04 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4105 Burkoló OKJ 34 582 13 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4106 Kőműves OKJ 34 582 08 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4107 Eladó OKJ 34 341 01 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4108 Szakács OKJ 34 811 04 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4109 Pincér OKJ 34 811 03 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

4110 Cukrász OKJ 34 811 01 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 -

* A szakmával kapcsolatos „T” kategóriás jogosítvány megszerzését az Iskola 
támogatja.
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felvételi: 
Felvételi vizsga nincs  A felvételi kérelem elbírálásánál az általános iskola 7  év 
végi és a 8. félévi eredmények számítanak. A jelentkezők egészségügyi alkal-
massági 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 ki-
siparosok utánpótlásának nevelése  Mivel az iskolának külön épülete nem volt, a 
tanítás az általános iskola épületében folyt délutánonként 
1951-ben - miután a ciszterci rendet feloszlatták - az apátsági épületbe költö-
zött és fő profiljává a vájárképzés vált. Az 1964/65-ös tanévben megszűnt a 
vájárképzés és megindult a mezőgazdasági gépszerelők, az építőipari és egyéb 
ipari szakmák, pl. esztergályosok, bútorasztalosok, lakatosok, villanyszerelők 
oktatása 
1969-ben felépült a százhúsz férőhelyes tanműhely, a tanulólétszám százhúsz fő-
ről hatszázötvenre emelkedett. 1986-tól kezdődően indítunk érettségit adó szak-
középiskolai osztályokat  1992-ben indult a pályaorientációs (2+2 év) képzésünk  
1993-ban - az országban az elsők között - elindítottuk a négyéves szakmunkás-
képzést, mely fokozatosan kiváltotta a hagyományos hároméves kurzust 
Kollégium:
Távolabb lakó tanulóink részére korszerű, minden igényt kielégítő kollégiumunk-
ban férőhelyet tudunk biztosítani egyéni elbírálás alapján.

Az 1994-ben átadott Iskola

A 2002-ben átadott  A 2003-ban átadott 
120 férőhelyes Kollégium Tornacsarnok
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A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Képzési 
költség 
(ezer 
Ft)megnevezése kimenetének típusa időtar-

tama feltételei határ- 
ideje

III. Érettségivel rendelkezőknek kínált képzések (nappali tagozat)

Közlekedés, 
szállítmányozás 
és logisztika 

Logisztikai és szállít-
mányozási ügyintéző 2 év érettségi 2018  

06  15 -

Vendéglátóipar Vendéglátásszervező 2 év érettségi 2018  
06  15 -

IV. Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezőknek kínált képzés (nappali tagozat)

szakiskolát vég-
zettek középis-
kolája

érettségi 2 év
sikeres 
komplex 
szakmai 
vizsga

2018  
06  15 -

CNC gépkezelő szakképesítés-ráépü-
lés 1 év

gépi forgá-
csoló vagy 
gépgyár-
tás-tech-
nológiai 
technikus 
végzettség

2018  
06  15 -

V. Felnőttoktatás
Iskolánk szeptemberi és februári (keresztféléves) kezdéssel felnőtteknek is kínál 
ingyenes, esti munkarendű képzéseket, melyekről bővebb tájékoztatást intéz-
ményünkben személyesen, telefonon és e-mailben kaphatnak 



22

Székesfehérvári SzC I. István 
Szakgimnáziuma 
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31  
OM azonosító: 203053 014 (feladatellátási hely 
száma)
Tel : 06-22-315-029, 06-22-314-183
E-mail cím: info@elsoistvan hu
Internet cím: www elsoistvan hu
Igazgató: Lovász Katalin

Szakgimnázium:

A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8  osztály befejezése után lehet  A 9-12  évfolya-
mon általános és szakmai képzés folyik a közlekedés, szállítmányozás, logiszti-
ka; közgazdasági; turisztikai és kereskedelem ágazaton  A szakmai tantárgyak 
oktatása a 9. évfolyamtól kezdődik, mely alapja a szakirányú továbbtanulásnak, 
illetve az érettségi utáni szakképzésnek  Az érettségire való felkészítés kerete-
in belül, szakmai képzés is folyik  A 4  év végén szakmai érettségit kell tenni, 
ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén 
érettségi végzettséghez kötött emelt szintű OKJ szakképesítés szerezhető.

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Tagozat  
kódja

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei,  
határideje

Óra hónap/
év

II  Szakgimnáziumi képzés 

1 

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

érettségi 4 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 0201

2 

Kereskedelem sza-
kágazat (XXVI ) 
Kereskedelem-mar-
keting, üzleti admi-
nisztrációs szakma-
csoport

érettségi 4 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 0202

3 
Közgazdaság sza-
kágazat (XXIV ) 
Közgazdasági szak-
macsoport

érettségi 4 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 0203

4 
Turisztika szakága-
zat (XXVIII) Ven-
déglátás-turisztika 
szakmacsoport

érettségi 4 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 0204

Szakképzés (nappali munkarendű)

1 
Logisztikai és szál-
lítmányozási ügyin-
téző

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2018  
06 30 -
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés Tagozat  
kódja

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei,  
határideje

Óra hónap/
év

2 Pénzügyi- számviteli 
ügyintéző OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2018  

06 30 -

Szakképzés (esti munkarendű felnőttoktatás)

1 
Logisztikai és szál-
lítmányozási ügyin-
téző

OKJ 54 841 11 - 2 év érettségi 2018  
08 24 -

2 Pénzügyi- számviteli 
ügyintéző OKJ 54 344 01 - 2 év érettségi 2018  

08 24 -

3 Vállalkozási és 
bérügyintéző OKJ 54 344 02 - 2 év érettségi 2018  

08 24 -

4 Vállalkozási mérleg-
képes könyvelő OKJ 55 344 07 - 1 év

szakirá-
nyú okj 
végzett-
ség

2018  
08 24 -

5 Kereskedelmi kép-
viselő OKJ 54 341 02 - 2 év érettségi 2018  

08 24 -

6 Turisztikai szervező, 
értékesítő OKJ 54 812 03 - 2 év érettségi 2018  

08 24 -

felvételi:
felvételi van minden képzésünkre. A jelentkezők elbírálása a központi írás-
beli felvételi eredmények és az általános iskolából hozott pontszámuk 
alapján történik. A hozható pontok és a felvételin szerezhető pontok az összes 
pontszám 50 – 50 %-át adják  A hozott pontokat a 6 , 7  év végi és a 8  félévi 
magyar nyelv, irodalom,  matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatai 
adják 
A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor 
elkészítésénél előnyben részesül
 a sajátos helyzetű tanuló, 
ezt követően az a jelentkező, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, 
akinek felső tagozatos átlageredménye jobb, illetve akinek sajátos helyzete azt 
indokolja.

Sajátos helyzetűnek tekintjük a jelentkezőt akkor, ha
- hátrányos helyzetű;
- a tanuló testvére, rokona jogviszonyban áll vagy állt az intézménnyel; (ezt a 

felvételi során a jelentkezési lapon kérjük megjegyzésként jelezni)
- a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője az iskola alkalmazottja, vagy al-

kalmazottja, tanulója volt; (ezt a felvételi során a jelentkezési lapon kérjük 
megjegyzésként jelezni)

- a tanuló bármely szülője vagy nagyszülője pedagógus, vagy pedagógus volt a 
város valamelyik oktatási intézményében. (ezt a felvételi során a jelentkezési 
lapon kérjük megjegyzésként jelezni)
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Ha a tanuló a középiskola felvételi pontszámításának részét képező tantárgyból 
kapott mentesítést általános iskolában az értékelés és minősítés alól, az adott 
tantárgy/ak/ helyett a felvételi eljárás során a tanuló választása alapján más - 
nem készségtárgy/ak - osztályzata/i/ vehető/k/ figyelembe.

Jelentkezés feltétele:
A közlekedés, logisztika, szállítmányozás; a turisztika és a kereskede-
lem szakágazatra történő beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmassági 
igazolás 

Iskolánk:
Az iskola a város központjában (Székesfehérvár Várkörút 31 ) található  Fel-
szereltsége korszerű. A tantermek belső hangulatáról, otthonosságáról az osz-
tályközösségek gondoskodnak  Az „Istvános” diákok büszkék iskolájukra, mert 
a dinamikus diákélet mellett színvonalas oktatásban vehetnek részt  A 
tanulmányi idő alatt lehetőség van korrepetálási órák igénybevételével a hiá-
nyosságok pótlására. A tehetséges tanulók szakköri órák keretében bővíthetik 
ismereteiket  Az I  Istvánban az élet nem csak a tanulásról szól  Rengeteg szí-
nes programmal kívánjuk diákjainkat igazi közösséggé formálni  A 9  évfolyam 
életében kiemelkedő esemény a nyári gólyatábor, a gólyák avatása mellett a 
„Gólyák tavaszi bemutatkozása”, ahol a szülők ismerkedhetnek meg gyermekeik 
tehetségével, iskolai környezetével, tanáraikkal közelebbről. Emellett diákjaink 
több tematikus eseményen is részt vehetnek: Halloween, Mikulás, Karácsony, 
Valentin nap, István nap  Emellett fontos esemény diákjaink életében a 10 órás 
játékos műveltségi vetélkedő, 24 órás („iskolában alvós”) röplabda bajnokság, 
színházlátogatások, kirándulások, természetjárás  Az I  István Alapítvány min-
den évben tanulói ösztöndíjat ad a jeles tanulóknak, továbbá anyagilag hozzájá-
rul a gólyatábor szervezéséhez  
Az iskola ECDL vizsgaközpontként működik. Az eCDL vizsgára való felkészítés 
szakköri órák keretében ingyenesen történik  
Kiemelt fontossággal bír az idegen nyelvi képzés is  Szakköri keretben, egyé-
ni felkészülés támogatásával segítjük a nyelvvizsgára való készülést (tanulható 
nyelvek: angol, német, francia, orosz), amelyre intézményünk a BMe Nyelv-
vizsgaközpont nyelvvizsgahelyeként lehetőséget is biztosít.  Mind az ECDL, 
mind pedig a középfokú nyelvvizsga fontos a továbbtanuláshoz illetve a sikeres 
munkavállaláshoz 
A szakképzés átalakítása miatt a szakmai tárgyakat már 9  évfolyamtól magas 
óraszámban tanítjuk felkészült, jól képzett tanárainkkal. Ennek köszönhetően 
diákjaink országos szakmai versenyeken jól szerepelnek a döntőben, emelt 
érettségire készülnek fel eredményesen, sikeresek a szakirányú felsőoktatás-
ban és szakképzésben, majd a munkaerőpiacon is. A magas óraszám teszi le-
hetővé, hogy a diákok a komplex szakmai érettségivel 4 év alatt OKJ-s szakmát 
is kapjanak, illetve a 13. év elvégzése után emelt szintű OKJ számmal ellátott 
szakmai vizsgát tudjanak tenni 
A nappali közgazdaság ágazati képzésen tanuló 11  és 12  évfolyamos diákok-
nak az Arconic Alapítvány segítségével nemzetközi gazdálkodási szakkö-
röket tartunk, amelynek segítségével a idegen nyelvi szakmai szókincsük is 
jelentősen bővül. 
A nappali szakképzésen tanuló diákjaink évek óta részt vesznek az erasmus+ 
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mobilitási pályázat segítségével három hetes angliai és németországi szak-
mai gyakorlaton, amely szintén szakmai idegen nyelvi kompetenciáikat fej-
leszti  
Iskolánkban szakképzés keretében esti munkarendben képezünk logisztikai 
szállítmányozási ügyintézőket; pénzügyi- számviteli ügyintézőket illetve vállal-
kozási és bérügyintézőket; kereskedelmi képviselőket; turisztikai szervező és 
termékértékesítőket és vállalkozási mérlegképes könyvelőket.

Mit kell még tudni képzéseinkről?
A jogszabályi változások következtében a szakképzés ismét gyakorlatorientálttá 
vált  Ez azt jelenti, hogy diákjaink az iskolai gyakorlati órákon megszerzett tu-
dásukat cégeknél is bővítik tapasztalatokkal a pár hetes nyári szakmai gyakor-
latok során 10  és 11  évfolyamon  Ilyen szakmai gyakorlat van közlekedés, 
szállítmányozás, logisztika; turisztika és kereskedelem szakágazati kép-
zésen. Ezek a gyakorlatok – tapasztalataink alapján – segítenek későbbiekben a 
diákok elhelyezkedésében is  

Kinek ajánljuk képzéseinket?

képzési terület: akiket érdekelhet:

közlekedés, szállítmá-
nyozás, logisztika

szeretnek szervezni, érdeklődnek a kereskedelmi egységek mű-
ködése iránt (áruk kiválasztása, beszerzési áraik összehason-
lítása, raktárak működésének megszervezése, fuvarozás, szál-
lítmányozás, ellátási lánc kiépítése, árképzés,…), érdekli őket a 
reklám, marketing tevékenység, szeretnének logisztikával – azaz 
szállítmányozással, fuvarozással, raktárkészletezéssel – foglal-
kozni

kereskedelem

szeretnek szervezni, kapcsolatot tartani,  érdeklődnek a keres-
kedelmi egységek működése iránt (áruk kiválasztása, beszer-
zési áraik összehasonlítása, árképzés,…), érdekli őket a reklám, 
marketing tevékenység, szereti a társaságot, szeretnek emberek 
között lenni

közgazdaság
érdeklődnek a pénzügyi szektor iránt, legyen az egy vállalkozás 
(mondjuk a családé), bank, esetleg az államigazgatás területén, 
valamely kisebb – nagyobb cégnél

turisztika

érdeklődnek más népek kultúrája, történelme iránt; szeretnének 
„világot látni”, olyan szervező munkát végezni, amely esetleg 
több kontinensen is átível; 
szeretnének idegen nyelvet tanulni, hiszen már 9  évfolyamon el-
kezdődik magas óraszámban a szakmai idegen nyelv tanulása 

Nyílt nap: 
 Ideje: 2017. november 20. 16:30 óra
  2017. november 24. 16:30 óra

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum I  István Szakgimnáziuma 
  8000 Székesfehérvár, Várkörút 31  

Felvételi előkészítőink időpontjai: 
 
 2017. december 8.  1600 - 1800

 2017. december 15.  1600 - 1800
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Felvételi előkészítőinkre regisztrálni az info@elsoistvan.hu címen lehet e-mail-
ben a diák nevének megadásával 2017. december 1-én 12 óráig, illetve szemé-
lyesen nyílt napjainkon.
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Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2017.  november 10. 9,30 – 16,00 óra
- 2017 november 11  9,00 – 12,00 óra

Induló képzési formák:

Szakiskola:
Szakképzés:
A választott szakmától függően, előkészítő évfolyam 1+2 évfolyamos részszak-
képesítés, valamint 1+4 évfolyamos szakiskolai képzés, mely a szakiskolai ke-
rettanterv alapján enyhe értelmi fogyatékosok, autizmus spektrum zavarral 
küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. Felvétel kizárólag 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

típusa

időtartama
feltéte-
lei

határ- 
idejeÓra hónap/

év

1. Szakiskolai előkészítő osztály

1 kerti munkás 21 622 01  - 1 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 -

2 kőműves 34 582 14 - 1 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 -

3 lakástextil - ké-
szítő 21 542 01  - 1 év 8 általá-

nos
2018 
02 19 -

4 virágkötő 31 215 02  - 1 év 8 általá-
nos

2018 
02 19 -

2  Szakképzés (részszaképesítés)

1 asztalosipari sze-
relő 21 543 01  - 2 év

előké-
szítő év-
folyam

2018 
04 27 -

ARANY JÁNOS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA,  
SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS 
e.GY.M.I
8000 Székesfehérvár, Szekfű Gy. u. 6.
SZAKISKOLA TELEPHELYE: 
8000 Székesfehérvár, Seregélyes u  123 
OM azonosító: 038491
Tel: 06 22/504-674, 504-675 
E-mail cím: aranyszfvar@gmail com
Internet cím: www aranyegymi hu
Igazgató: Mészárosné Törzsök Zsuzsanna
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: - 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: - 
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2 konyhai kisegítő 21 811 01  - 2 év
előké-
szítő év-
folyam

2018 
04 27 -

3 számítógépes 
adatrögzítő 31 346 02  - 2 év

előké-
szítő év-
folyam

2018 
04 27 -

4 virágkötő 31 215 02  - 2 év
előké-
szítő év-
folyam

2018 
04 27 -

Iskolánkról:
A tanulásban akadályozott fiatalok szakképző iskolatípusa szakiskolánk, mely a 
gyógypedagógiai intézmény része, középfokú nevelési-oktatási intézmény 
Szakmai munkák elsődleges célja a sajátos nevelési igény kielégítése, a habilitá-
ció, rehabilitáció megvalósítása sérülés specifikus eszközök, tartalmak, terápiák 
alkalmazásával. Nevelésfilozófiánkat áthatja a habilitációs célok tág értelmezése, 
vagyis nevelési rendszerünk egészének habilitációs feladatok szerinti összehan-
golása  A habilitációs/rehabilitációs céljaink helyi tantervünk egészét áthatják, 
megmutatkoznak a tantárgyi programban, de elsődlegesen a tanítás-tanulás 
napi gyakorlatában, az órákon és a tanítási órákon kívül 
Olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek egyaránt jól 
érzi magát, ahol az emberi, társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapul-
nak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát. Iskolánk 
széleskörű szolgáltatást kínál: tanulószobát, szakkört, sportkört, kutyás terápiát 
szervez, logopédiai ellátást, gyógytestnevelést biztosít, habilitációs, rehabilitá-
ciós tevékenységet végez. Gondoskodunk a tanulók napi ügyeletéről (7-17óra 
között), étkezéséről, az alapvető egészségügyi szokások, önálló tevékenységek 
elsajátításáról, alkalmazásáról 
A szakiskola, a gyógypedagógiai alapfokú nevelő-oktató munka eredményeire 
támaszkodva, differenciált segítséget nyújt a szakmatanuláshoz, a szakképesí-
tés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök betöltéséhez szüksé-
ges kompetenciák elsajátításához, a tanulók társadalmi beilleszkedéséhez, fel-
készíti tanulóinkat az egész életen át tartó tanulásra 
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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):

- 2017. december 5.  8 – 13 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 fotográfus szakirányú 
illetve nyelvi előkészítő osztály.

Tagozatkód 0001
Választható szakmacsoport szépészeti fakultáció, gimnáziumi nevelés-oktatás
Tervezett szakmai kimenet érettségi
Osztály 1
Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv angol és német
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

idegen nyelv, matematika, informatika, kozmetikus vagy fod-
rász vagy kézápoló és műkörömépítő fakultáció

Tagozatkód 0001
Választható szakmacsoport fotográfus fakultáció, gimnáziumi nevelés-oktatás
Tervezett szakmai kimenet érettségi

Osztály 1
Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv angol és német
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

fotográfus fakultáció, idegen nyelv, matematika, informatika

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Felvételi pontszámítás módja hozott pontszámok
Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás

Tagozatkód 0002
Szakmacsoport 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzés, angol nyelvi előkészítő 

osztály
Tervezett szakmai kimenet érettségi
Osztály 1
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Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv angol
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

idegen nyelv, informatika

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Felvételi pontszámítás módja hozott pontszámok
Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás

Tagozatkód 0003
Szakmacsoport 4+1 évfolyamos gimnáziumi képzés, német nyelvi előkészítő 

osztály
Tervezett szakmai kimenet érettségi
Osztály 1
Felvehető tanulók száma 34 fő
Oktatott idegen nyelv német
Csoportbontásban tanult tan-
tárgy

idegen nyelv, informatika

Felvételi követelmény felvétel a tanulmányi eredmények alapján
Felvételi pontszámítás módja hozott pontszámok
Tanórán kívüli lehetőség diák sportkör, szakkörök, tehetséggondozás, felzárkóztatás

Felvételi:
Nincsen, a diákokat a központi írásbeli felvételi eredményük és az általános is-
kolai eredményeik alapján rangsoroljuk 

Iskolánk:
Az alapítványi fenntartású Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközép-
iskola 2001-ben alakult, azzal a céllal, hogy alternatívát nyújtson a gimnáziumi 
képzés mellett, a szakképzés iránt érdeklődő szülők és diákok számára. Intéz-
ményünk, a fenntartó alapítvány támogatásával, maga mögött tudhat már, az 
eltelt 16 év során, több száz sikeres érettségiző és sikeres szakmunkásvizsgát 
megszerző tanulót, több szakmában; mind nappali, mind felnőttképzés terüle-
tén  

Tevékenységünkben kiemelt hangsúlyt kap a szakmai oktatás  Tanulóink már 9  
osztálytól kezdve alapozó gyakorlati képzésben részesülnek szépészet szakon: 
fodrász, kozmetikus, kézápoló és műkörömépítő vagy fotográfus szakirány sze-
rint. Ezen kívül 4+1 évf. gimn. nyelvi előkészítő osztályt is indítunk, választható 
nyelv az angol vagy a német lesz 

A gyakorlati képzéseink saját tanműhelyeinkben zajlanak, Székesfehérváron és 
Veszprémben. Kozmetikus tanműhelyünk kiemelt Ilcsi tanműhelyként működik, 
tehát csak az Ilcsi Szépítő Füvek termékeivel folyik az oktatás és a vendégki-
szolgálás  Tanulóink az országos és nemzetközi megmérettetések mellett saját 
rendezésű versenyeinken is bizonyíthatják tehetségüket, tudásukat.
A gyakorlati képzés mellett az elméleti oktatást sem hanyagoljuk  Gondot fordí-
tunk a hozzánk kerülő diákok felzárkóztatására, majd az érettségihez közeledve a 
külön felkészítők megszervezésére. Támogatjuk diákjainkat az előrehozott érett-
ségi vizsga letételében, és természetesen a regionális és országos tudáspróbákon 
való megmérettetésben is 
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Tanulóink a 12. évfolyam végén érettségi vizsgát tesznek, ezt követően szak-
képző 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 kereskedő; kéz- 
lábápoló és műkörömépítő; villanyszerelő. Ezen szakmákon kívül, terveink és 
lehetőségeink szerint, bővítjük az oktatandó szakmák körét (stylist, szépségta-
nácsadó, fogtechnikus, kályhás, dajka, gyógymasszőr)
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum árpád 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 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):

- 2017. november 22.  8 – 12 óra
- 
Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:
Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8  osztály befejezése után  Az érettségi-
re való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat is tanulnak diákjaink  Az 
osztályok között van könnyűipari szakirányú, szépészeti szakirányú, rendészeti 
szakirányú, sport szakirányú illetve, villamos szakirányú  A képzés végén szak-
mai érettségit kell tenni, és ezt követően egy éves szakképzés keretében szak-
mai végzettség szerezhető.

Tervezett képzések: A 2017-18 tanévben tervezünk vegyipari és vegyész 
szakirányú képzést is 

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

III. Felnőttoktatás:
Érettségi után a választott szakmai képzés nappali és 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
Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határ-idejeÓra hónap/

év

Szakgimnázium

1 Könnyűipari 
ágazat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2018  
02 15 -

2 Szépészeti ága-
zat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2018  
02 15 -

3 Rendészeti ága-
zat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2018  
02 15 -

4 Sport ágazat érettségi 4 év 8 általá-
nos

2018  
02 15

5 
Villamospari és 
elektronika ága-
zat

érettségi - 4 év 8 általá-
nos

2018  
02 15 -

6 Vegyész és 
vegyipari ágazat érettségi - 4 év 8 általá-

nos
2018  
02 15

II  Szakközépiskola

1 
Elektromos gép- 
és készüléksze-
relő

OKJ 34 522 02 - 3 év  8 általá-
nos

2018  
02 12

2 Villanyszerelő OKJ 34 522 04 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 12 ösztöndíj

3 Elektronikai mű-
szerész OKJ 34 522 03 - 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 12 -

4 Férfi szabó OKJ 34 542 04 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 12 -

5 Női szabó OKJ 34 542 06 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 12 -

6 Kárpitos OKJ 34 542 05 - 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 12 -

7 Számítógép-sze-
relő karbantartó OKJ 34 523 02 - 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 12 -

II 1 Technikus képzés

8 Ruhaipari tech-
nikus 54 542 02 1 év szakmai 

érettségi
2018  
08 12 

9 Erősáramú 
elektrotechnikus 54 522 01 1 év szakmai 

érettségi
2018  
08 12 

III. Felnőttoktatás

Fotográfus és 
fotótermék-ke-
reskedő

OKJ 54 810 01 2 év érettségi 2018  
08 12 -

Fodrász OKJ 54 815 01 2 év érettségi 2018  
08 12 -

Kozmetikus OKJ 54 815 02 2 év érettségi 2018  
08 12 -
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Ssz 

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

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határ-idejeÓra hónap/

év
Sportedző (atlé-
tika) OKJ 54 813 02 2 év érettségi 2018  

08 12 
Szakmával ren-
delkezők érett-
ségire történő 
felkészítése

2 év szakmai 
vizsga

2018  
08 12

III 1  Technikus képzés

Ruhaipari tech-
nikus 54 542 02 2 év érettségi 2018  

08 12 
Erősáramú 
elektrotechnikus 54 522 01 2 év érettségi 2018  

08 12 

III 2  Szakmai képzés

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 2 év 8 általá-
nos

2018  
08 12 

Férfi szabó OKJ 34 542 04 2 év 8 általá-
nos

2018  
08 12 

Női szabó OKJ 34 542 06 2 év 8 általá-
nos

2018  
08 12 

Cipőkészítő OKJ 34 542 02 2 év 8 általá-
nos

2018  
08 12 

felvételi: 
Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alap-
ján rangsoroljuk 

Felnőttoktatás: Az oktatás esti képzésben történik, kivéve a szakmával ren-
delkezők érettségire történő felkészítését, ahol nappali és esti képzés is indul 
az igényeknek megfelelően.
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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):
2017  november 20  14 30 óra, 2018  január 8  14 30 óra

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:
A szakgimnáziumi évfolyamokon diákjaink a közismereti tantárgyak tanulása 
mellett szakmai képzésben részesülnek  Ennek keretében egyrészt az egész-
ségügyi, pedagógiai, illetve a környezetvédelmi és vízügyi szakmák közös tudá-
sanyagának oktatása, másrészt a szakmai érettségivel megszerezhető, az Or-
szágos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakma elsajátítása folyik. A képzés 
felkészít az érettségi vizsgára mind a közismereti, mind a szakmai tárgyak tekin-
tetében. Mindemellett megalapozza az érettségivel megszerezhető szakképesí-
tés után egy másik szakirányú szakképesítés megszerzését, amelyre az érettsé-
git követő 13. évfolyamon van lehetőség. Természetesen az érettségit követően 
a tanulónak arra is lehetősége nyílik, hogy tanulmányait valamely felsőoktatási 
intézményben folytassa 
A más iskolából érkező, nem szakirányú érettségivel rendelkező tanulóknak le-
hetőségük van iskolánk érettségire épülő 2 éves szakképzéseibe bekapcsolódni.
Nyelvi előkészítő osztályunkkal az a célunk, hogy a környezetvédelem iránt ér-
deklődő diákoknak biztos nyelvtudást is nyújtsunk, segítve ezzel továbbtanulási 
esélyeiket és munkaerő-piaci elhelyezkedésüket. A nyelvi előkészítő évfolyamo-
sok az évfolyam sikeres elvégzését követően, a 9. évfolyamon környezetvédelmi 
osztályban folytathatják tanulmányaikat 
A sikeres érettségi vizsga érdekében a 11-12  évfolyamon igény szerint emelt 
szintű érettségi felkészítőt tartunk magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 
idegen nyelvből, történelemből, szakmai tantárgyakból, biológiából és testneve-
lésből. 
Az előírt szakmai gyakorlatok lebonyolításában legfőbb partnereink a Fejér Me-
gyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, a Százszorszép Bölcsőde, a Napra-
forgó Bölcsőde, 3. számú Bölcsőde, az Egyesített Szociális Intézmény, a NÉBIH, 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosz-
tály, VADEX, Fejérvíz Zrt , a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

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. 
A szakmai képzéshez kapcsolódó gyakorlatokat egészségügyi és szociális  
intézményekben töltik a tanulók 



36

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

típusa

időtartama
feltételei határ- 

idejeÓra Hónap/ 
év

I. Szakgimnáziumi képzés

1 Egészségügyi 

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

- 4+1év 8 általános 2018 
02 19 -

2 Környezet- 
védelem

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13  évfolyam 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(környezet- 
védelmi tech-
nikus)

- 4+1 év 8 általános 2018 
02 19 -

3 

Nyelvi elő-
készítő évfo-
lyam 
angol, vagy 
német
(környezet- 
védelem)

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13  évfolyam 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(környezet-
védelmi tech-
nikus)

- 5+1 év 8 általános 2018 
02 19 -

4  Pedagógia

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13  évfolyam 
elvégzése után 
2  OKJ szak-
képesítés (pe-
dagógiai- és 
családsegítő 
munkatárs)

- 4+1 év 8 általános 2018  
02 19 -

5  Vízügy

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés, 
a 13  évfolyam 
elvégzése 
után 2  OKJ 
szakképesítés 
(vízgazdálkodó 
technikus)

- 4+1 8 általános 2018  
02 19 -
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II. Szakközépiskolai képzés

1  Szociális gon-
dozó és ápoló

OKJ-ban sze-
replő szakké-
pesítés, ezt 
követően 
2 év alatt 
érettségi sze-
rezhető

- 3+2 8 általános 2018  
02 19 -

III. Érettségire épülő szakképzés

1 
Gyakorló ápo-
ló (nappali, 
esti)

OKJ 54 723 02 - 2 érettségi 2018 
03 31 -

2 

Gyakorló 
csecsemő és 
gyermekápoló
(nappali, esti)

OKJ 54 723 03 - 2 érettségi 2018 
03 31 -

3 
Gyakorló 
mentőápoló 
(esti)

OKJ 54 723 01 - 2 érettségi 2018 
03 31 -

4 
Környezet- 
védelmi tech-
nikus
(nappali)

OKJ 54 850 01 - 2 érettségi 2018 
03 31 -

IV. Ráépülő szakképzés

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

OKJ 54 723 
02 gyakorló 
ápoló végzett-
ség, érettségi

2018 
03 31 -

2 
Csecsemő és 
gyermekápoló  
(nappali)

OKJ 55 723 02 - 1

OKJ 54 723 
03 gyakorló 
csecsemő és 
gyermekápoló 
végzettség, 
érettségi

2018 
03 31 -

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

OKJ 54 723 
01 gyakorló 
mentőápoló 
végzettség, 
érettségi

2018 
03 31 -

4 

Környezet- 
védelmi  
-mérés szak-
technikus 
(esti)

OKJ 55 850 02 - 0,5

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

2018 
03 31 -

felvételi: 
A szakgimnáziumi osztályokba jelentkezés esetén a felvételi pontszámok 
megállapítása a központi írásbeli felvételi és a tanulmányi eredmények alap-
ján történik, emellett a tanulók szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt   
A szakközépiskolai osztályokban a felvételi pontszámok a tanulmányi eredmé-
nyek alapján kerülnek meghatározásra 
A tanulóknak egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük 
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Iskolánk:
Iskolánk Székesfehérvár belvárosában, a MÁV állomáshoz és a buszpályaud-
varhoz közel helyezkedik el  Mellette található a középiskolai leánykollégium, és 
az iskolától mindössze 10 percre található a József Attila fiúkollégium. Há-
romemeletes iskolaépületünkben jól felszerelt szaktantermek, iskolai könyvtár, 
tornacsarnok, gyógytestnevelés terem, edzőterem található. A tanóráknak kb. 
a felét szaktantermi rendszerben látjuk el  Ápolástan, gondozástan, kommuni-
káció, elsősegélynyújtás, környezetvédelem, biológia, kémia, anatómia, idegen 
nyelvi és informatika szaktantermekkel rendelkezünk  
Örökös Ökoiskolaként feladatokat vállaltunk környezetünk megóvása, a fenn-
tarthatóság érdekében. Szelektív hulladékgyűjtés, papírgyűjtés, elemgyűjtés, 
fásítás, virágültetés, őszi takarítás, környezetvédelmi előadások tartása folyik 
iskolánkban  Intézményünk ezen kívül a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt bázisis-
kolája, így szükség szerint helyet adunk és részt veszünk a Vöröskereszt által 
szervezett rendezvényeken  
Igyekszünk részt venni a város kulturális életében, iskolánk rendezi minden 
évben a Városi Diákgálát  Jól működő német testvériskolai kapcsolatunk 
van, amely hozzájárul tanulóink nyelvi és egészségi ismereteinek, 
készségeinek fejlesztéséhez. 

III. Felnőttképzés

-
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Pályaválasztási rendezvények

Pályaválasztási kiállítás: 

 Helye: Székesfehérvár, Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér 
Megyei Kirendeltség

 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123 
 Ideje: 2017. november 10. 9.00 – 16.00
 2017. november 11. 9.00 – 12.00

Nyílt nap: 

 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Kereskedel-
mi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
8000 Székesfehérvár, Károly János u  32  

 Ideje: 2017  november 20  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 összefüggő gya-
korlaton kell részt venniük  Az osztályok között van vendéglátás és kereskede-
lem szakirány  Az érettségi megszerzése után egy éves OKJ-s képzéssel vendég-
látásszervező, illetve kereskedő végzettséget szerezhetnek a tanulók.
Felvételi követelmény: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek 
megfelelés 
Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai tanulmányi eredmények alapján, 
(5  6  7  év végi, 8  félévi eredmények), készségtárgyak nélkül (rajz, ének, tech-
nika, testnevelés). Vendéglátásszervező szakra központi írásbeli felvételin vala-
mint képesség- és készségfelmérő vizsgálaton kell részt venni a jelentkezőknek.
Egyéb fontos információ: kollégiumi elhelyezés biztosított 

II. Szakközépiskola
Iskolánkban szakács, cukrász, pincér és eladó szakmákra lehet jelentkezni  A 
képzési idő minden szakma esetében 3+2 év. A szakmai záróvizsga sikeres leté-
tele után két év alatt érettségi vizsgát lehet tenni 
Vendéglátás szakmacsoport (szakács, cukrász, pincér) központi írásbeli felvéte-
lin valamint képesség- és készségfelmérő vizsgálaton kell részt venni a jelent-
kezőknek.

Székesfehérvári  
SzC Deák ferenc kereskedelmi  

és vendéglátóipari
Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája
OM azonosító: 203053

8000 Székesfehérvár, Károly János u  32 
Tel.: 06 – 22 / 505 - 222, 505 - 223
Honlap: www deaksuli-fehervar hu
E-mail: fehervar@deak axelero net
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Érettségire épülő képzés
Egy éves képzés, évente 2 osztály indul, melyre jelentkezni lehet sikeres szak-
mai érettségi bizonyítvány birtokában. A képzés során vendéglátásszervező vagy 
logisztikai ügyintéző végzettséget szerezhetnek a tanulók 
Felvételi követelmény: egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek 
megfelelés 
Egyéb fontos információk: kollégiumi elhelyezés biztosított 

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. Vendéglátás szak-
macsoport érettségi - 4 év 8 általános + 

felvételi 2017.12.08. -

2. Kereskedelem 
szakmacsoport érettségi - 4 év 8 általános 2017.12.08. -

II. 1. Érettségire épülő képzés

1. Vendéglátás- 
szervező OKJ 54 811 01 - 1 év szakmai érett-

ségi 2017.12.08. -

2. Logisztikai ügyin-
téző OKJ 54 345 01 - 1 év szakmai érett-

ségi 2017.12.08. -

II. 2. Szakközépiskolai képzés

1. Cukrász OKJ 34 811 01 - 3 év 8 általános + 
felvételi 2017.12.08. -

2. Eladó OKJ 34 341 01 - 3 év 8 általános 2017.12.08. -

3. Pincér OKJ 34 811 03 - 3 év 8 általános + 
felvételi 2017.12.08. -

4. Szakács OKJ 34 811 04 - 3 év 8 általános + 
felvételi 2017.12.08. -

iskolánk
A képző intézmény 25 éve működik Székesfehérváron a Károly János utca 32. 
szám alatt. Az iskola jól megközelíthető, mind a buszpályaudvarról, mind a vas-
útállomásról, nem szükséges helyi tömegközlekedést igénybe venni  A távolabb-
ról érkező diákoknak kollégiumi elhelyezés biztosított. 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 Székes-
fehérvár és környékén működő vállalkozásokkal, megfelelő gyakorlati helyeket 
biztosítva tanulóink számára  

Felnőttoktatás
A Székesfehérvári Szakképzési Centrum, amely 11 szakképző intézményt tömö-
rít (melybe iskolánk is beletartozik), ezek egyike. Fő tevékenységük a szakgim-
náziumi és szakközépiskolai oktatás-nevelés, nappali, esti formájú felnőttokta-



41

tás, felnőttképzés, valamit a HÍD programok keretében történő oktatás, illetve 
kollégiumi ellátás  

Ssz 

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

típusa

időtartama
feltételei ha-

tár-idejeÓra hónap/
év

III. Felnőttoktatás

1 Cukrász OKJ 34 811 01 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 
szerint

2 Eladó OKJ 34 341 01 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 
szerint

3 Pincér OKJ 34 811 03 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 
szerint

4 Szakács OKJ 34 811 04 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 
szerint

5 Vendéglátás- 
szervező OKJ 54 811 01 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 

szerint

6 Kereskedő OKJ 54 341 01 - 2 év Szakképzési Centrum rendelkezése 
szerint

A rendelkezés megtalálható: http://szfszc.hu/felnottoktatas/
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Gorsium Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium
8000 Székesfehérvár, Zrínyi u  1/C
OM azonosító: 200 838
Tel: 22/324-192, Fax: 22/324-192
E-mail cím: iroda@gorsiumiskola hu
Internet cím: www gorsiumiskola hu
Igazgató: Fehér József
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

2017. november 16. – Grafika (Székesfehérvár, Pozsonyi út 99.)

2017. november 17. – Zene, tánc, fotó, gimnázium (Székesfehérvár, Zrínyi u. 
1/C )

További nyílt napok az intézmény honlapján közzétéve, tanszakok szerint: 
http://www gorsiumiskola hu

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:
Négy plusz egy éves képzés, évente 2 osztály indul, jelentkezni lehet a 8  osz-
tály befejezése után  Az érettségire való felkészítés mellett már 9  évfolyamtól 
párhuzamosan szakmai művészeti tárgyakat tanulnak diákjaink. Az osztályok 
között van zenész, táncos, grafikus-festő és fotós csoport. Az első négy évfo-
lyam elvégzése érettségi vizsgával zárul, míg az ötödik évfolyamon emelt szintű, 
a szakiránynak megfelelő OKJ bizonyítványt szerezhetnek tanulóink.

I. Gimnázium:
Négy éves képzés, évente 1 osztály indul, jelentkezni lehet a 8  osztály befeje-
zése után. Az érettségire való felkészítés mellett választható művészeti szakte-
rület (zene, tánc, grafika, fotó), illetve sport tagozat (labdarúgás). Az első négy 
évfolyam elvégzése érettségi vizsgával zárul 
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelének 

típusa

időtartama
feltéte-
lei

határ- 
ideje

Óra hónap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 
Művészet, köz-
művelődés, 
kommunikáció 
szakmacsoport

54 212 08
Szórakoztató 
zenész II 
Érettségi, 
emelt szintű 
OKJ

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2018  
02 16 -

2 
Művészet, köz-
művelődés, 
kommunikáció 
szakmacsoport

54 212 09 Tán-
cos Érettségi, 
emelt szintű 
OKJ

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2018  
02 16 -

3 
Művészet, köz-
művelődés, 
kommunikáció 
szakmacsoport

54 211 04 
Grafikus 
Érettségi, 
emelt szintű 
OKJ

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2018  
02 16 -

4 Egyéb szolgálta-
tások

54 810 01 
Fotográfus és 
fotótermék-ke-
reskedő
Érettségi, 
emelt szintű 
OKJ

- 4+1 
év

8 általá-
nos

2018  
02 16 -

II  Gimnáziumi képzés

1 Gimnázium 
(művészetek)

Választha-
tó művészeti 
szakterület: 
zene, tánc, 
grafika, fotó

- 4 év 8 általá-
nos

2018  
02 16 -

2 Gimnázium 
(sport)

Sport tagoat 
(labdarúgás) 
a Főnix SE-vel 
együttműködve

- 4 év 8 általá-
nos

2018  
02 16 -

felvételi: 
A művészeti ágnak megfelelő készségek vizsgálata, felvételi elbeszélgetés. 

Iskolánk:
Az intézmény fenntartója, a Gorsium Zeneiskoláért Alapítvány 1993-tól folytat 
közoktatási feladatot. A fenntartott alapfokú művészetoktatási intézmény mel-
lett 2006-tól működteti a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumot. 
Intézményünk sikeres működését bizonyítja, hogy évről-évre magasabb a je-
lentkezők száma. Az elmúlt időszakban több kiállítást, koncertet és bemutatót 
szerveztünk, melyeken az érdeklődők megismerhették a művészeti tanszakain-
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kon folyó munka eredményét 
Iskolánkban kiváló pedagógusok és szakemberek oktatnak. Művésztanáraink 
közül többen állami és szakmai kitüntetésben részesültek. Művészeti iskolánkra 
jellemző a stresszmentes légkör és az egymásra való odafigyelés.
A párhuzamos művészeti képzés során a tanulók a 12. évfolyam végén érettségi 
vizsgát, a 13. évfolyamon a művészeti tanszaknak megfelelő emelt szintű, az 
Országos Képzési Jegyzékben szereplő, államilag elismert vizsgabizonyítványt 
szerezhetnek. A 13. évfolyam elvégzése nem kötelező.
A művészeti képzés keretében magasfokú elméleti és gyakorlati ismereteket sa-
játíthatnak el a tanulók, amely képessé teszi őket a választott szaknak megfelelő 
munkakörök ellátására, valamint a felsőfokú továbbtanulásra.
A gimnáziumi képzés keretében a tanulók az érettségi vizsgára készülnek  Vá-
lasztható művészeti szakterület (zene, tánc, grafika, fotó) vagy sport tagozat 
(labdarúgás) 
A jelentkezés módja: az egységes jelentkezési lap és a szakközépiskola saját 
jelentkezési lapjának kitöltése (az intézmény honlapjáról letölthető).
A jelentkezőknek nem kötelező részt venni a központi írásbeli felvételin. Az in-
tézmény a tanulmányi eredményeket, valamint a művészeti ágnak megfelelő 
készségeket, képességeket vizsgálja  
A felvételi elbeszélgetés, valamint a további nyílt napok időpontjait intézmé-
nyünk honlapján teszi közzé 
Felvételi tájékoztatót a nyílt napok alkalmával tartunk 

A 2018/2019. tanévben induló tanszakok:

Tagozatkód: 0001
Szórakoztató zenész 
(billentyűs hangszerek, zongora, gitár, basszusgitár, dob, ének szakmairány)

Tagozatkód: 0002 
Táncos 
(Kortárs-, modern táncos szakmairány)

Tagozatkód: 0003 
Grafikus 
(alkalmazott grafikus)

Tagozatkód: 0010
Fotográfus és fotótermék-kereskedő

Tagozatkód: 0020
Gimnázium választható művészeti szakterülettel (zene, tánc, grafika, 
fotó)

Tagozatkód: 0021 
Gimnázium sport tagozat - labdarúgás

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulókat nem tudja fogadni.
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Pályaválasztási rendezvények:

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
  Fejér Megyei Kirendeltség
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123 
 Ideje: 2017. november 10. 9:00 – 16:00 (péntek)
  2017. november 11. 9:00 – 12:00 (szombat)

Pályaorientációs nap:
 Helye: Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
  Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma
  8000 Székesfehérvár, Várkörút 35  
 Ideje: 2017  november 21  (kedd)  
Szakmai bemutató órák látogatására van lehetőség. Pályaorientációs foglalko-
zásokat tartunk szakemberek bevonásával. (Bővebben az iskola honlapján lehet 
tájékozódni!)

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

 Ideje: 1.  2017. november 22. (szerda) 14:30. 
Előtte szakmai bemutató órák látogatására van lehetőség. A részvételi szándé-
kot az iskola titkárságán kell jelezni a megadott elérhetőségeken.

  2.  2017. december 4. (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  
év végén szakmai érettségit kell tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ 
szakképesítés, majd az 5  vagy 6  év végén érettségi végzettséghez kötött má-
sodik ágazati OKJ szakképesítés 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, 

SzékeSfehérvárI SzC
hUNYADI MáTYáS SzAkGIMNázIUMA

OM azonosító: 203053/012  
Telefon: 22/312-428

8000 Székesfehérvár, Várkörút 35  
titkarsag@hunyadim hu 

www hunyadim hu 
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• 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 kí-

nálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább szeret-
nék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket.

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

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

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

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

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

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

K
ép

zé
si

 k
öl

t-
sé

g 
(e

ze
r 

Ft
)

megne-
vezése

kimene-
telének 
típusa

időtartama feltételei
határ-ideje

Óra hónap/év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Informatika 
érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés

- 4+1 év 8 álta-
lános

2018  
02 19 -

2 Távközlés
érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés

- 4+1 év 8 álta-
lános

2018  
02 19 -

3 
Közgazdaság
Nyelvi előkészítő  
évfolyam 
(angol)

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés

- 5+1 év 8 álta-
lános

2018  
02 19 

-

4 
Ügyvitel
Nyelvi előkészítő  
évfolyam 
(angol)

érettségi, OKJ-
ban szereplő 
szakképesítés

- 5+1 év 8 álta-
lános

2018  
02 19 

-
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Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

K
ép

zé
si

 k
öl

t-
sé

g 
(e

ze
r 

Ft
)

megne-
vezése

kimene-
telének 
típusa

időtartama feltételei
határ-ideje

Óra hónap/év

II  Technikus képzés

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

érettségi
2018  
06 29 -

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

érettségi
2018  
06 29 -

3 Ügyviteli titkár OKJ 54 346 02 - 1 év ágazati 
érettségi

2018  
06 29 -

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

Ssz 

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

megnevezése
kimenetelének típusa
Óra

időtartama
feltételei
határidejehónap/

év

III. Felnőttoktatás

1 Államháztartási 
ügyintéző OKJ 54 344 04 2 év érettségi 2018  

08 22 -

2 
Államháztartási 
mérlegképes 
könyvelő 

OKJ 54 344 02 1 év
közgazda-
sági
szakkép-
zettség

2018  
08 22 -

3 Irodai titkár OKJ 54 346 03 2 év érettségi 2018  
08 22 -

4  
Infokommuniká-
ciós hálózatépítő 
és üzemeltető

OKJ 54 481 03 2 év érettségi 2018  
08 22 -

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 ne-
vét  A közgazdasági és ügyviteli képzés 1987-ben informatikai szakágazat-
tal, majd 2016-ban távközlés szakágazattal bővült. 2017. szeptember 1-jén 
kezdtük meg a 150. tanévünket. Iskolánk értékrendszerében első helyen sze-
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repel a tudás átadása, a tehetségek támogatása, ugyanakkor kiemelt figyelmet 
fordítunk a nevelőmunkára is. 
Számos székesfehérvári és vidéki tanuló választja évről évre a Hunyadit és ezt 
a bizalmat az iskola igyekszik a lehető legjobban honorálni. A tudás átadása 
mellett igyekszünk családias hangulatot teremteni, ahol a diákok nemcsak ta-
nulnak, hanem jól is érzik magukat  A diákönkormányzat színes programokkal 
és az iskolarádió segítségével teszi kellemessé a diákéletet  A tanulók életét 
színesítik a kirándulások, így járhatták be többen a Felvidéket és Erdélyt  Az 
előző tanévekben Anglia értékeiből kaphattak ízelítőt. Szakképzős tanulóink az 
Erasmus+ program keretében Angliában végezhettek szakmai gyakorlatot már 
négy alkalommal 

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

Hagyomány és korszerűség 
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Székesfehérvári Szakképzési Centrum
JákY JÓzSef SzAkGIMNázIUMA 

és szakközépiskolája 
OM: 203053-010

8000 Székesfehérvár,  
Deák Ferenc utca 11  

Telefon: +3622/315-012,  
+3622/312-498 +3670/1986333 

titkarsag@jaky.hu   www.jaky.hu

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2017  november 22   9 óra
- 2017  november 29   10 óra
- 2017  december 06   16 óra

Induló (tervezett) képzési formák:

I. Szakgimnázium:
Négyéves képzés, jelentkezni lehet a 8  osztály befejezése után  Az érettségire való felkészítés 
mellett szakmai tárgyakat is tanulnak diákjaink. Építőipar, rendészet és közszolgálat, valamint 
földmérés ágazaton vannak osztályaink  A szakgimnáziumi osztályainkba felvételivel lehet be-
jutni. A 2017/2018 tanévben a rendészet és közszolgálat ágazathoz nyelvi előkészítő osztályt is 
indítunk. A négy éves képzés szakirányú ágazati érettségivel zárul, amely egyben előre megha-
tározott OKJ végzettség megszerzését is igazolja, majd egy év alatt technikus (magasabb OKJ) 
végzettség szerezhető. 

Technikus képzés (szakképzés):
Két éves képzésre sikeres érettségi bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni 
Egy éves képzésre a 2017/18-as tanévtől sikeres szakirányú ágazati érettségi bizonyítvány bir-
tokában lehet jelentkezni 
Építészet szakmacsoportban magasépítő technikus; útépítő és -fenntartó technikus vagy vasút-
építő és –fenntartó technikus;
Informatika szakmacsoportban informatikai rendszerüzemeltető; 
Földmérés ágazatban (mezőgazdaság szakmacsoportban) földmérő, földügyi és térinformatikai 
technikus végzettség szerezhető.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

Képzési 
költség 
(ezer Ft)megnevezése kimenetelé-

nek típusa

időtartama
feltéte-
lei

határ-
ideje

Óra
hó-
nap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 
XVI. Építőipar ága-
zat 
9  Építészet szak-
macsoport

érettségi - 4+1 
év

8 álta-
lános

2018  
02 15 -

2 
XVI. Építőipar ága-
zat 
13  Közlekedés 
szakmacsoport

érettségi - 4+1 
év

8 álta-
lános

2018  
02 15 -



50

3 
XXXV  Földmérés 
ágazat, 
20. Mezőgazdaság 
szakmacsoport

érettségi - 4+1 
év

8 álta-
lános

2018  
02 15 -

4 
Informatika ágazat, 
informatika szak-
macsoport

érettségi - 4+1 
év

8 álta-
lános

2018  
02 15 

5 

NYEK (nyelvi előké-
szítő osztály)
XXXVIII  Rendé-
szet és közszolgálat 
ágazat,
22  Rendészet, 
honvédelem és köz-
szolgálat szakma-
csoport

érettségi - 5+1 
év

8 álta-
lános

2018  
02 15 -

II  Technikus képzés

1 Magasépítő techni-
kus

OKJ 54 582 
03 - 1 vagy 

2 év
érett-
ségi

2018  
02 15 -

2 Útépítő és –fenntar-
tó technikus

OKJ 54 582 
05 - 1 vagy 

2 év
érett-
ségi

2018  
02 15 -

3 Vasútépítő és –
fenntartó technikus

OKJ 54 582 
06 - 1 vagy 

2 év
érett-
ségi

2018  
02 15 -

4 Informatikai rend-
szerüzemeltető

OKJ 54 481 
06 - 1 vagy 

2 év
érett-
ségi

2018  
02 15 -

5 Közszolgálati ügy-
intéző

OKJ 54 345 
01 2 év érett-

ségi
2018  
02 15 

6 
Földmérő, földügyi 
és térinformatikai 
technikus

OKJ 54 581 
01 - 2 év érett-

ségi
2018  
02 15 -

felvételi: 
A nappali rendszerű osztályainkba felvételivel lehet bejutni. A szóbeli felvételi időpontjáról a di-
ákokat levélben tájékoztatjuk  A szóbeli vizsga jellege: elbeszélgetés  A pontszámítás módja: az 
építőipar, az informatika és a földmérés ágazat esetén az általános iskolai 7. év végi és a 8. fél-
évi magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika, idegen nyelv érdemjegyei adódnak össze (max. 
50 pont). A rendészet ágazaton a fizika helyett a testnevelés tantárgyat vesszük figyelembe. A 
központi felvételi írásbeli (max  100 pont) és a szóbeli felvételi (max  50 pont)  A pontszámok 
alapján rangsorolunk  A nyolcadik évfolyamos félévi bukás bármely tantárgyból a felvételi jelent-
kezés elutasítását vonzza maga után 

Iskolánk:
1950-ben alakult, kezdetben útépítő technikum volt. Az 1970-es évektől megjelenik a magas-
építő képzés az útépítő mellett. Napjaink képzési kínálata bővült a földmérés ágazat, a közle-
kedésépítő, és a rendészet ágazati képzésekkel. Iskolánk jól megközelíthető tömegközlekedési 
eszközökkel, de igény szerint kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani 
A sportolni vágyók számára sportpályával és tornateremmel is rendelkezünk  Iskolánkban a diá-
könkormányzat szervezésében diáknap és egyéb rendezvények kerülnek megrendezésre  Tech-
nikai felszereltségünk jó, 8 db számítógépterem, multimédiás terem, könyvtár olvasóteremmel 
is segíti a vizsgákra való sikeres felkészülést 
Az iskolai szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktantermekben, laborató-
riumokban végezzük, másrészt nagyon jó kapcsolatot ápolunk olyan cégekkel, amelyek külső 
helyszínt biztosítanak az oktatáshoz, a napra kész tudás megszerzése érdekében 
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Iskolarendszerű felnőttoktatás

III. Felnőttoktatás

1 Magasépítő tech-
nikus OKJ 54 582 03 - 2 év érettségi 2017  

06 30 -

2 Útépítő és –fenn-
tartó technikus OKJ 54 582 05 - 2 év érettségi 2017  

06 30 -

3 
Vasútépítő és –
fenntartó techni-
kus

OKJ 54 582 06 - 2 év érettségi 2017  
06 30 -

4 Közszolgálati ügy-
intéző OKJ 54 345 01 2 év érettségi 2018  

02 15 

5 Közszolgálati ügy-
kezelő OKJ 52 345 04 2 év érettségi 2018  

02 15 

6 Informatikai rend-
szerüzemeltető OKJ 54 481 06 - 2 év érettségi 2017  

06 30 

7 
Földmérő, földügyi 
és térinformatikai 
technikus

OKJ 54 581 01 - 2 év érettségi 2017  
06 30 -

* A táblázatokban feltüntetett ágazatok, szakképzések tájékoztató jellegűek (tervezett álla-
pot) 
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Székesfehérvári Kodály Zoltán Általános Iskola,  
Gimnázium és AMI
8000 Székesfehérvár, Béke tér 4.

OM azonosító: 030046
Telefon/fax: 22/500-065; 22/507-317
Email-cím: admin@kodaly-szfvar sulinet hu
Internet cím: www kodaly-szfvar sulinet hu
Igazgató: Kneifel Imre

Pályaválasztási rendezvények (nyílt napok) időpontjai: 
2017  november 14  és november 16 

• Délelőtt tanítási órák megtekintése a leendő 9. osztályosok számára
• 17:00 órától tájékoztató az érdeklődő szülők és diákok számára

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

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

Felvételivel kapcsolatos tudnivalók:
A 2018/2019-es tanévben iskolánk egy 4 évfolyamos ének-zenei irányultságú 
gimnáziumi osztályt indít 
A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018  január 20  10:00 óra
A közös írásbeli felvételi vizsga anyaga: anyanyelv (magyar nyelv és irodalom) 
és matematika 
A közös írásbeli felvételi vizsgán kívül szóbeli felvételi vizsgát tartunk ének-zenéből.
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A sajátos nevelési igényű tanulóknak biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb 
felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok 
során alkalmazott segédeszköz (számológép, számítógép, stb ) alkalmazását, 
szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszá-
moló írásbeli beszámolóval történő felváltását.

A szóbeli vizsga időpontja: 2018  február 22  15 00 óra

helye: Székesfehérvár, Béke tér 4  

A szóbeli pótfelvételi vizsga időpontja: 2018  március 01  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, valamint az 
ének-zene szóbeli felvételi eredmények alapján 25-25-25 pont, összesen ma-
ximálisan 75 pont 

Felvételi előkészítő: Az érdeklődők számára magyar nyelv és irodalom, mate-
matika és ének-zene tantárgyból felvételi előkészítő foglalkozásokat szervez az 
iskola. Az előkészítő foglalkozások időpontja: 2017. december 15; 2018. január 
05. és január 12. 15:00 óra. Az előkészítőről és az iskola működéséről bővebb 
információt az iskola nyílt napján és honlapunkon (www kodaly-szfvar sulinet 
hu) kaphatnak a jelentkezők.
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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):
- 2017  november 17  9 óra

Induló képzési formák (nappali rendszerben):
I. Szakgimnáziumi képzés:
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 

II. Technikusi képzés:
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 

III. Szakközépiskolai képzés:
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 

IV. Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő képzés:
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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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

K
ép

zé
si

 
kö

lts
ég

 
(e

ze
r 

Ft
)

megnevezése kimenetelének 
típusa

időtartama
feltételei határideje

Óra év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 Mezőgazdasági 
szakmacsoport érettségi - 4 év 8  

általános
2018  
02 15 -

2 Agrár gépész 
szakmacsoport érettségi - 4 év 8 

általános 2018 02 15 -

3 Élelmiszeripari 
szakmacsoport érettségi - 4 év 8  

általános
2018  
02 15 -

II  Technikus képzés

1 Mezőgazdasági 
technikus OKJ 54 621 02 - 2 év érettségi 2018  

05 20 -

2 
Állattenyésztő- 
és állategész-
ségügyi techni-
kus

OKJ 54 621 01 - 2 év érettségi 2018  
05 20 -

3 Élelmiszeripari 
gépésztechnikus OKJ 54 521 01 - 2 év érettségi 2018  

05 20 -

4 Élelmiszeripari 
technikus OKJ 54 541 02 - 2 év érettségi 2018  

05 20 -

III  Szakközépiskolai képzés

1 Állattartó  
szakmunkás OKJ 34 621 03 - 3+2 év 8  

általános
2018  
02 15 -

2 Édesipari  
termékgyártó OKJ 34 541 01 - 3+2 év 8  

általános
2018  
02 15 -

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

általános
2018  
02 15 -

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

2018  
02 15 -

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

2018  
02 15 -

6 Tejipari  
szakmunkás OKJ 34 541 10 - 3+2 év 8  

általános
2018  
02 15 -

7 Biogazdálkodó OKJ 35 621 02 - 1 év

OKJ 
34 621 01  
Gazda 
végzett-
ség

2018  
02 15 -

IV. Szakközépiskolában folyó érettségi vizsgára felkészítő képzés

1 Érettségire fel-
készítő képzés érettségi - 2 év

OKJ-s 
min  33-
as szintű 
végzett-
ség

2018  
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 agrárné-
pesség szakmai kiművelésére. A Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripa-
ri Szakgimnázium és Szakközépiskola az agrárágazatban képző intézmény két 
legfontosabb szakmacsoportja: az élelmiszeripar és a mezőgazdaság. Az érett-
ségit 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 mun-
kalehetőséget 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 mű-
ködtetésében 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 diákja-
inkkal 



57

Honlap: www telekiblanka hu  
e-mail: budai@telekiblanka hu

Igazgató: Szabó Gábor
Pályaválasztási felelős: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes

A telephely kódja: 001

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- Négy évfolyamos gimnáziumi képzés: 2017. november 13. (hétfő) 15.00 óra.
- Hat évfolyamos gimnáziumi képzés: 2017. november 13. (hétfő) 17.00 óra.
- Arany János tehetséggondozó program: 2017. október 16. (hétfő) 16.00 

óra 

I. NéGY évfOLYAMOS GIMNázIUMI kéPzéS

Tagozatkód 4000
Osztály Négy évfolyamos emelt szintű reál, első idegen 

nyelv angol
Induló osztályok száma 1/2
Felvehető tanulók max. száma 16 fő
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás matematikából, és többletó-
raszámú oktatás reál tantárgyakból

Oktatott idegen nyelv/nyelvek I  idegen nyelv: angol nyelv 
II  idegen nyelv: német vagy francia vagy spanyol vagy 
orosz vagy olasz nyelv  Választható továbbá a latin 
nyelv

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika

Tagozatkód 4100
Osztály Négy évfolyamos emelt szintű reál, első idegen 

nyelv német 
Induló osztályok száma 1/2
Felvehető tanulók max. száma 16 fő
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás matematikából, és többletó-
raszámú oktatás reál tantárgyakból

Oktatott idegen nyelv/nyelvek I  idegen nyelv: német nyelv 
II  idegen nyelv: angol vagy francia vagy spanyol vagy 
orosz vagy olasz nyelv  Választható továbbá a latin 
nyelv

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika

Felvételi követelmény a négy évfolyamos képzésbe (4000 és 4100-as 
tagozatkód):

SzékeSfehérvárI TeLekI BLANkA GIMNázIUM 
éS áLTALáNOS ISkOLA
OM azonosító: 030192
Székhely: 8000 Székesfehérvár  Budai u  7 
Tel : (22) 506-162, 506-163,  Fax: (22) 506-472
Tagintézmény: 8000 Székesfehérvár Sziget u  1 
Tel : (22) 504-515
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Az intézmény a felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények és a közpon-
ti írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján dönt.

Azok a tanulók, akik intézményünkben fejezték be az általános iskolai tanulmá-
nyaikat, a pedagógiai programban meghatározott feltételek szerint folytathat-
ják tanulmányaikat a gimnáziumi osztályban   

Felvételi pontszámítás módja:

Tanulmányi eredmények pontjai: 
Magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, kettő a 
Nat „Ember és természet” műveltségi terület tartalmát közvetítő, az adott bizo-
nyítványt kiállító általános iskola helyi tantervében szereplő tantárgy - 7. évfo-
lyam év végi és 8  évfolyam I  félévi osztályzata, tantárgyanként legfeljebb 10 
pont, összesen legfeljebb 70 pont.

Központi írásbeli felvételi vizsga pontjai:
A központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapok eredménye: 50 pont.
A központi írásbeli vizsga matematika feladatlapok eredménye: 50 pont.

II. ARANY JÁNOS TEHETSÉGGONDOZÓ PROGRAM (AJTP)

Tagozatkód 5000
Osztály Öt évfolyamos, Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 

János Tehetséggondozó Programja
Induló osztályok száma 1
Felvehető tanulók max. száma 30 fő
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás angol/német nyelv tantárgy-
ból

Oktatott idegen nyelv Az angol emelt szintű csoport II. idegen nyelve a né-
met, a német emelt szintű csoport II. idegen nyelve az 
angol

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika

Kollégiumi elhelyezés kötelező

Felvételi követelmény:
A felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, a tehetségbevá-
logatáson szerzett minősítést, valamint a központi írásbeli vizsga eredményeit 
vesszük figyelembe.

Felvételi pontszámítás módja:

Tanulmányi eredmények pontjai: 
Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy a Nat 
„Ember és természet” műveltségi terület tartalmát közvetítő, az adott bizonyít-
ványt kiállító általános iskola helyi tantervében szereplő tantárgy - 7. évfolyam 
év végi és 8  évfolyam I  félévi osztályzatának átlaga, tantárgyanként legfeljebb 
5 pont, összesen legfeljebb 25 pont 
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Központi írásbeli felvételi vizsga pontjai:
A központi írásbeli vizsga magyar nyelvi feladatlapok eredménye: 25 pont.
A központi írásbeli vizsga matematika feladatlapok eredménye: 25 pont.

A tehetségbeválogatáson elérhető eredmény: 25 pont.

A rangsorolásnál a hátrányos helyzetű tanulók az összpontszámuk 1,1-szeres 
értékével szerepelnek 

Egyéb fontos AJTP információk:

A pályázatot legkésőbb 2018  december 12-ig (a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma) − postai úton vagy személyesen − a települési önkormányzat vagy a 
szülő vagy az általános iskola juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola 
címére!
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Te-
hetséggondozó Programja” 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény 
nem értékeli.

A tanulóknak 2017. december 8-ig, „TANULÓI JeLeNTkezéSI LAP” be-
nyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára ahhoz 
az iskolához, amelyet az Arany János Programba benyújtott pályázatá-
ban első helyen megjelölt.

Az Arany János Programba jelentkező diákoknak abban a középiskolá-
ban kell megírniuk az írásbeli felvételit, ahová első helyen jelentkeztek!

A tehetségbeválogatás időpontja: 
2018. január 19. (péntek) 14.00 (Pótnap: 2018  január 26  14 00 óra)
A központi írásbeli vizsga időpontja: 
2018. január 20. (szombat) 10.00 óra (Pótló írásbeli vizsga: 2018  január 
25  14 00 óra)

A pályázat eredményéről 2018. február 9-ig a középiskola tájékoztatja 
a jelentkezőket.

III. hAT évfOLYAMOS GIMNázIUMI kéPzéS

Tagozatkód 6000
Osztály Hat évfolyamos emelt szintű angol
Induló osztályok száma 1/2
Felvehető tanulók max. száma 16
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból

Oktatott idegen nyelv Az angol nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen 
nyelv oktatása a 9  évfolyamtól: német vagy francia 
vagy spanyol vagy orosz vagy olasz nyelv  Választható 
továbbá a latin nyelv

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika
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Tagozatkód 6100
Osztály Hat évfolyamos emelt szintű német 
Induló osztályok száma 1/2
Felvehető tanulók max. száma 16
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból

Oktatott idegen nyelv A német nyelv emelt szintű oktatása mellett, II. idegen 
nyelv oktatása a 9  évfolyamtól: angol vagy francia 
vagy spanyol vagy orosz vagy olasz nyelv  Választható 
továbbá a latin nyelv

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika

Tagozatkód 6200
Osztály Hat évfolyamos emelt szintű matematika-angol
Induló osztályok száma 1
Felvehető tanulók max. száma 32
Az oktatás sajátos jellem-
zője

Emelt szintű oktatás matematika tantárgyból

Oktatott idegen nyelv A 7  évfolyamtól angol nyelv, a II  idegen nyelv oktatá-
sa a 9  évfolyamtól: német vagy francia vagy spanyol 
vagy orosz vagy olasz nyelv  Választható továbbá a la-
tin nyelv

Emelt szintű érettségire való 
felkészítés

A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül: 
biológia, kémia, fizika, informatika

Felvételi követelmény a hat évfolyamos képzésbe (6000, 6100 és 
6200-as tagozatkód):
Az intézmény a felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények és a köz-
ponti írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján dönt.

Felvételi pontszámítás módja:

Tanulmányi eredmények: 
Magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, egy a Nat 
’Ember és természet’ műveltségi terület tartalmát közvetítő, az adott bizonyít-
ványt kiállító általános iskola helyi tantervében szereplő tantárgy - 5. évfolyam 
év végi és 6  évfolyam I  félévi osztályzata, tantárgyanként legfeljebb 10 pont, 
összesen legfeljebb 50 pont 

Az angol nyelvi irányultságú osztályba történő jelentkezés esetén az idegen 
nyelvi tanulmányi eredmény csak az angol nyelv osztályzata lehet  
A német nyelvi irányultságú és a matematikai irányultságú osztályba 
történő jelentkezés esetén az idegen nyelvi tanulmányi eredmény bármely ta-
nult idegen nyelv osztályzata lehet 

Központi írásbeli felvételi vizsga pontjai:
A hatodik évfolyamos magyar nyelvi feladatlapok eredménye: legfeljebb 
50 pont.
A hatodik évfolyamos matematika feladatlapok eredménye: legfeljebb 50 
pont.
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Iv. EGYÉB, FONTOS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A tanulóknak 2017. december 8-ig, „TANULÓI JeLeNTkezéSI LAP” be-
nyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára  
A központi írásbeli vizsga időpontja: 
2018. január 20. (szombat) 10.00 óra (Pótló írásbeli vizsga: 2018  január 
25  14 00 óra)

A középiskolába történő jelentkezések megküldésének (postára adásá-
nak) határideje 2018. február 19. Kérjük, hogy az Értékelő lap másola-
tát szíveskedjenek a jelentkezési laphoz csatolni.

Tanórán kívüli tevékenységek, lehetőségek:

Gólyatábor, Telekis napok, Sportkörök, Színház, opera, hangverseny, Énekkar, 
Színjátszókör, Tanulmányi kirándulások, Sítábor, TE-TE-TE-tábor, Terepgyakor-
latok, Modell Európa Parlament

Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény tanulói számára, a Székesfehér-
vári Nemes Nagy Ágnes kollégiumban, illetve a Székesfehérvári József Attila 
Középiskolai Kollégiumban 
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Tóparti Gimnázium  
és Művészeti Szakgimnázium
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 
OM azonosító: 030183
Tel: 22/311-067 
E-mail cím: toparti@toparti-szfvar sulinet hu
Internet cím: www toparti-szfvar sulinet hu
Igazgató: Dr  Vizi László Tamásné
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: -
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: -

Pályaválasztási rendezvények tervezett időpontjai (nyílt nap):
A 8. osztályosoknak és szüleiknek:
2017  november 14  (kedd) 9 órától 11 óráig és 17 órától 19 óráig
2017  november 15  (szerda) 9 órától 11 óráig és 17 órától 19 óráig
A 6. osztályosoknak és szüleiknek:
2017  november 13  (hétfő) 17 órától 19 óráig

Induló képzési formák:
I. Szakgimnázium:
4 éves szakgimnáziumi képzés, évente 1 osztály indul /28 fő/ három tanszakkal: 
grafikus, kerámiaműves, textilműves. Jelentkezni lehet a 8  osztály befeje-
zése után  Párhuzamos oktatás keretében az érettségire való felkészítés mellett 
szakmai tárgyak oktatása is folyik  A tanulók a negyedik év után, a 12. év-
folyam végén érettségi vizsgát tesznek, majd az érvényes szakképzési 
rendelkezések szerint folytathatják tanulmányaikat a szakképző évfo-
lyamon, de egyetemi, főiskolai képzésre is jelentkezhetnek.
A jelentkezési lapon több művészeti szakunk is megjelölhető, ezzel a jelentkező 
növeli saját felvételi esélyeit. Valamennyi tanszakon jól felszerelt iskolai tanmű-
helyek szolgálják a gyakorlati képzést  A rajz – festés - mintázás oktatása 
mindhárom tanszakon azonos óraszámban és megegyező tanterv sze-
rint folyik.
A 4 éves képzés tervezett kimenete: rendes érettségi vizsga, amely szak-
mai érettségi végzettséget tanúsít és a 7411/4 FEOR számú dekorációs 
festő munkakör betöltésére képesít.
II. Szakképzés: 1 éves képzés a négyéves párhuzamos képzést folytató 
szakgimnáziumi végzettség, az érettségi vizsga után 

Tervezett kimenet:
•	 az elvégzett szakképzési évfolyam  után az OKJ-ben meghatározottak közül 

grafikus szakképesítés megszerzése 
•	 az elvégzett szakképzési évfolyam után az OKJ-ben meghatározottak közül 

kerámiaműves szakképesítés megszerzése 
•	 az elvégzett szakképzési évfolyam után az OKJ-ben meghatározottak közül 

textilműves szakképesítés megszerzése 

felvételi a szakgimnáziumi osztályba: 
 a felvételi döntés alapja:
•	 a 7-8. osztály tanulmányi eredményeiből számított hozott pontok,  
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•	 a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye és
•	 a rajz alkalmassági vizsga megfelelt/nem megfelelt minősítése
•	 Valamennyi tanulónak részt kell vennie a központilag kiadott egységes, kom-

petenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgán 
•	 A központi írásbeli vizsga ideje: 2018  január 20  -10 00 óra 
•	 A rajz alkalmassági vizsgálat időpontja: 2018. március 03.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

megneve-
zése

kimenetelének 
típusa

időtartama
feltételei határ-ideje

Óra hónap
/év

I. Szakgimnáziumi képzés

1 

Művészet, 
közművelő-
dés, kommu-
niká-
ció

érettségi ---- 4 év

8 általános 
Felvételi a 
tanulmányi 
eredmények,  
a magyar 
nyelvi és a 
matemati-
ka központi 
írásbeli fel-
vételi ered-
ménye, vala-
mint a hely-
ben szer-
vezett rajz 
alkalmassági 
vizsga meg-
felelt/ nem 
megfelelt 
minősítése 
alapján

a központi 
írásbeli
felvételire 
2017 12 
08  
a képzés-
re:2018  
02 15 

------

II. Szakképzés

1 Grafikus OKJ 
5421104 ----- 1 év érettségi 2018 08 03 -

2 Kerámi-
aműves

OKJ 
5421105 ----- 1 év érettségi 2018 08 03 -

3 Textil-mű-
ves

OKJ 
5421108 ----- 1 év érettségi 2018 08 03 -

Egyéb információk:
Minden iskolánkba készülő tanulónak felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk 
a központi írásbeli felvételi vizsga előtt magyar nyelvből és matematikából 
péntek délutánonként 3 alkalommal  A rajz alkalmassági vizsga előtt in-
gyenes foglalkozásokat tartunk három alkalommal. Kérjük, hogy a rész-
vételi szándékot 2018. január 20-ig jelezzék a Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium titkárságán 
A foglalkozások időpontja: 2018. február 10. szombat 10.00 óra, 2018. feb-
ruár 17. szombat 10.00 óra, 2018. február 24. szombat 10.00 óra.
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A kollégiumi elhelyezés a városban biztosított 
Felvételi az 1 évfolyamos szakképző évfolyamra / 13. évfolyam /

Felvételi követelmény mindhárom tagozatra:

•	 Iskolai és szakmai előképzettség: párhuzamos művészeti oktatás keretében 
a 9-12  évfolyam követelményeinek teljesítése a megjelölt szakma központi 
programjára és a kerettantervre épülő helyi tanterv szerint. 

•	 Sikeres érettségi vizsga 
•	 Pályaalkalmasság és szakmai alkalmasság 

Egyéb fontos információk: a jelentkezés határideje: 2018. augusztus 3.
A kollégiumi elhelyezés a városban biztosított  

Iskolánkról: 
A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium immár több, mint negyed-
százada elismert, jól működő iskola négy-, öt- és hat évfolyamos gimnáziumi 
és öt évfolyamos szakgimnáziumi osztályokkal  Az intézmény Székesfehérvár 
egyik legszebb részén, a belvároshoz közel, csendes, szép természeti környezet-
ben álló modern épület nagy belső terekkel, pihenősarkokkal, újszerű építészeti 
megoldásokkal, méltán nyerte el 2010-ben az Építészeti Nívódíjat  Az iskola ma 
is újszerű: a tisztaság, a környezetvédelem kiemelt szerepet játszik a tanulók és 
az ott dolgozók életében. 2011-től elsőként valósították meg Székesfehérváron 
a középiskolák közül a szelektív hulladékgyűjtést. Az egészséges, tiszta kör-
nyezetet őrzik, közösen építik, szépítik környezetvédő akcióikkal. Jól felszerelt 
iskolai könyvtár, informatika tantermek, szaktantermek és szakmai műhelyek 
biztosítják az oktatás magas színvonalát 

Az országos kompetenciamérések eredményei több éve tanulóink tudását iga-
zolják: minden mért korosztály és kompetencia tekintetében az országos él-
vonalban szerepeltek vagy a legjobb teljesítményt nyújtották  Az idegen nyelv 
oktatása terén is a város egyik legeredményesebb iskolája a Tóparti  Minden 
gimnáziumi osztályban emelt szintű idegennyelv-oktatás folyik. A gimnáziumi 
osztályok tanulói két idegen nyelvet angol/német sajátítanak el, a szakgimná-
ziumba járók angol nyelvet tanulnak  A diákjaik idegennyelvtudását bizonyító 
„C” típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványok száma folyamatosan 
növekszik. Az emelt szintű érettségi vizsgára készítik fel tanulóikat magyar nyelv 
és irodalomból, történelemből, a második idegen nyelvből, matematikából, fi-
zikából, biológiából és kémiából. A közép és az egyre népszerűbb emelt szintű 
érettségi, valamint a szakmai vizsgák kiemelkedő eredményei a magas színvo-
nalú oktatómunkát dicsérik. Az egyetemi-, főiskolai beiskolázási rangsorban (a 
vegyes típusú középiskolák között) 2007-ben az 5  helyre kerültek, és azóta is 
őrzik ezt az eredményt. A tópartis tanulók eredményesen szerepelnek a váro-
si, a megyei- és az országos tanulmányi, műveltségi versenyeken és kulturális 
bemutatókon  A Fejér Megyei Diáknapokon az elmúlt 16 évben 15-ször voltak 
fesztiváldíjasok, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város legeredményesebb 
középiskolája  A tömeges és sikeres sporttevékenység elismeréseként az intéz-
mény egy évtizede a város legeredményesebb középiskolája. Művésztanáraik, 
volt növendékeik és művészeti szakgimnáziumi tanulók rendszeres kiállításai 
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a város kulturális életének is rangos, érdeklődéssel várt eseményei, érdekes 
színfoltjai  Az iskolában eredményes tehetséggondozás folyik: tantárgyi szak-
körök, versmondó kör, irodalmi színpad nyújt lehetőséget az érdeklődőknek, 
öntevékeny diákcsoportok működtetik az iskolaújságot és az iskolarádiót. Rend-
szeresek a túrák, a sportolási lehetőségek, a versenyek. Hatékonyan működő 
iskolai diákbizottság, tartalmas DÖK rendezvények várják a diákokat  A legran-
gosabb elismeréseik: 2002-ben az iskola elnyerte a Fejér Megyei Minőségi Díjat, 
2008-ban pedig a Közép- dunántúli Regionális Minőségi Díj kitüntetettje lett. A 
legutóbbi: 2014 őszén az iskola elnyerte a Fejér Megyei Prima díjat és 
közönségdíjat, valamint a mentoráló intézmény címet. 

III. Felnőttoktatás, felnőttképzés:  –
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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: Mong Márta  
(22) 315-514/2906

Pályaválasztási rendezvények 

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Türr István Képző és Kutató Intézet
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123 
 Ideje: 2017. november 10. 9.00 – 16.00
  2017. november 11. 9.00 – 12.00
Nyílt nap: 
Helye:    Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma,   
     Szakközépiskolája és Kollégiuma

  8000 Székesfehérvár, Berényi út 105
 Ideje: 2017  november 20  8 00-13 00

Induló képzési formák:

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

II. Szakközépiskola: 
A választott szakmai képzésre jelentkezni 8  osztály után lehet  A képzés 3 + 2 
éves  A szakmai tárgyak mellett közismereti tárgyakat is tanulnak  A 3  év végén 
szakmai vizsgát tesznek  Sikeres szakmai vizsga esetén további 2 éves képzés 
keretein belül érettségi vizsga megszerzésére is van lehetőség. A gépi forgácsoló 
szakma után 1 év alatt CNC gépkezelő szakmai végzettség szerezhető.

III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az 
első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszer-
zésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés

K
ép

zé
si

 
kö

lts
ég

 
(e

ze
r 

Ft
)

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határ-idejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 Közlekedés gé-
pész  

érettségi + 
autószerelő 
szakma 

- 4+1 év 8 általános 2018  
02 19 -

2 Közlekedés gé-
pész  

érettségi 
+ autóe-
lektronikai 
műszerész 
szakma 

- 4+1 év 8 általános 2018  
02 19 -

II  Szakmai képzés,  közismereti tantárgyak nélkül

1 Autótechnikus OKJ 55 525 
01 - 1 év

autószerelő 
vagy autóelekt-
ronikai műsze-
rész szakma

2018  
06 30 -

2 CNC gépkezelő OKJ 35 521 
01 - 1 év

gépi forgácsoló 
vagy  gépgyár-
tás technológiai 
technikus szak-
ma

2018  
06 30 -

3 Gépi forgácsoló OKJ 34 521 
03 - 2 év befejezett 10  

szakgimnázium
2018  
06 30 -

4 Hegesztő OKJ 34 521 
06 - 2 év befejezett 10  

szakgimnázium
2018  
06 30 -

5 Szerszámkészítő OKJ 34 521 
10 - 2 év befejezett 10  

szakgimnázium
2018  
06 30 -

6 Autószerelő OKJ 54 525 
02

-
1 
vagy 
2 év

érettségi 2018  
06 30 -

7 Autóelektronikai 
műszerész OKJ 54 525 

01
-

1 
vagy 
2 év

érettségi 2018  
06 30 -

III  Szakközépiskola 

1 Gépi forgácsoló OKJ 34 521 
03 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

2 Ipari gépész OKJ 34 521 
04 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

3 Hegesztő OKJ 34 521 
06 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

4 Épület- és szer-
kezetlakatos 

OKJ 34 582 
03 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

5 Szerszámkészítő OKJ 34 521 
10 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

6 Járműfényező OKJ 34 525 
03 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -

7 Karosszéria- 
lakatos 

OKJ 34 525 
06 - 3+2 év  8 általános 2018  

02 19 -
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felvételi:
Felvételi nincs, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik 
alapján rangsoroljuk 
A felvételi eljárás során 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 tartózko-
dási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található  Ezeken 
felül az azonos összpontszámot elért jelentkezők esetén a rangsort a jobb mate-
matika, fizika hozott pontszám adja. Ezek a szempontok egyben elsődlegességi 
sorrendet is jelentenek 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés 

Ssz 

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

kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határidejeÓra hónap/

év

IV. Felnőttoktatás 

1 
Szakiskolát vég-
zettek középis-
kolája

nappali rend-
szerű felnőttok-
tatás  

2 év
szakmai 
vég-
zett-ség 

2018  
08 22 -

2 
Szakiskolát vég-
zettek középis-
kolája

esti rendszerű 
felnőttoktatás  2 év

szakmai 
vég-
zett-ség

2018  
08 22 -

3 CNC gépkezelő
OKJ 35 521 01
esti rendszerű 
felnőttoktatás  

- 1 év

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

2018  
08 22 -

4 Szerszámkészítő
OKJ 34 521 10 
esti rendszerű 
felnőttoktatás  

- 2 év
8 általá-
nos

2018  
08 22 -

5 Gépi forgácsoló
OKJ 34 521 03 
esti rendszerű 
felnőttoktatás  

- 2 év
8 általá-
nos

2018  
08 22 -

Jelentkezés feltétele:
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés 

Iskolánk:
Iskolánk, a Székesfehérvári SZC Váci Mihály Ipari Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma gépészeti és közlekedési szakmák oktatásában a munka-
erőpiac igényeihez igazodó rugalmas iskolaszerkezetben valósítja meg képzési 
feladatát. Intézményünk sokszínűségét az oktatott szakmák mellett különböző 
tagozatai is bizonyítják 
1970  szeptember 5-én adták át a négyszintes iskolaépületet, a kollégiumi szár-
nyat, a tornatermet és a tanműhely épületét. Jól felkészült, komoly nevelési 
tapasztalatokkal rendelkező pedagógusok tanítják, oktatják diákjainkat.



69

A 100 fős, családias hangulatú kollégiumunkban nevelőtanárok segítik a diá-
kok tanulmányi munkáját, a szabadidő hasznos eltöltését, kapcsolatot tartva a 
tanárokkal és a szülőkkel. Klubszoba, számítógépterem, könyvtár, konditerem, 
közös színház-, mozi látogatás, sportolási lehetőség és vidám programok teszik 
változatossá a kollégiumi életet 
Iskolánkban élénk sport tevékenység folyik  Jól felszerelt tornaterem, az udva-
ron kézi-, kosárlabda-, és futballpálya biztosítja a sportolási lehetőségeket.
Diákjaink idegen nyelvként a német vagy az angol nyelv tanulását választhatják, 
figyelemmel az általános iskolában tanult nyelvre.
Az 1700 m2 alapterületű tanműhely 14 oktatóterme a legkorszerűbb technikai 
eszközökkel rendelkezik  A CNC kabinetben több eszterga- és marógép, vala-
mint a programozást segítő számítógépes szoftver található. Anyagvizsgáló la-
bor, mérőterem, fényező, hegesztő műhely is helyet kapott a tanműhelyi épü-
letszárnyban. Az autószerelő műhelyekben korszerű oktató- és diagnosztikai 
berendezések, eszközök biztosítják az autószerelő tanulók gyakorlati képzését.
2016. év szeptemberétől szakközépiskolai és szakgimnáziumi képzés keretében 
nyílt lehetőség a szakmák elsajátítására. A nyolcadik osztályra épülő 3+2 évfo-
lyamos szakközépiskola, amely az általános műveltséget megalapozó tananyag 
mellett a gépi forgácsoló, ipari gépész, hegesztő, épület-és szerkezetlakatos, 
szerszámkészítő, járműfényező és karosszérialakatos szakma megszerzéséhez 
szükséges elméleti és gyakorlati tudást biztosítja  A tanulók a szakmai vizsga 
letétele után további 2 év alatt érettségi vizsgára készülnek fel  A képzés ideje 
alatt több szakmában is a tanulók tanulmányi eredménytől függően 10000 - 
35000 Ft havi tanulmányi ösztöndíjban részesülnek  Részletek az iskola honlap-
ján olvashatók  A szakgimnáziumban tanulók szakmai tantárgyból is érettségi 
vizsgát tesznek  Az érettségi bizonyítvány meghatározott munkakör betöltésére 
jogosít, továbbá a diákok 1 év alatt autószerelő illetve autóelektronikai műsze-
rész szakmát szerezhetnek  
Mindkét iskolatípusban a felsőbb évfolyamba lépés feltétele a szakmánként vál-
tozó időtartamú, nyáron letöltendő összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése.
Kollégiumi elhelyezés az iskola saját kollégiumában biztosított 
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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 in-
formatika 
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 001 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 meg-
hallgatásukat, s ha azon megfelelően teljesítenek, jelentkezhetnek a képzésre.
A 002 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 köte-
lező a részvétel.
Az írásbeli felvételi megírására a gimnáziumban kell jelentkezni, ehhez a jelent-
kezési lapot is itt lehet igényelni vagy a honlapról letölteni 

Az írásbeli felvételi megírására a bejelentkezés: 2017. december 8-ig 
Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10.00 óra

A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2018. február 19.
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Jelentkezési lap a gimnáziumban kérhető, és beküldeni is közvetlenül a gimná-
ziumba kell 

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: 2017. november 14. 
(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, matema-
tikából emelt óraszámú. Tagozatkód: 0003
A 9. és 10. évfolyamon a matematikát, fizikát és az angol nyelvet emelt óra-
számban; a matematikát, kémiát, biológiát, informatikát és az idegen nyelveket 
csoportbontásban tanulják 
Azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a matematika iránt, és tovább-
tanulásukhoz 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, termé-
szettudományos tantárgyakból emelt óraszámú. Tagozatkód: 0004
A 9. és 10. évfolyamon kémiát, biológiát, fizikát és az angol nyelvet emelt óra-
számban; 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, ve-
gyész, 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.
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 meg-
hallgatásukat, 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 
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A második idegen nyelv a 9  évfolyamtól a német, a francia, az olasz, az orosz 
és a latin közül kerül ki a tanuló választása, illetve az iskola lehetősége szerint.
A 9  és 10  évfolyamon csoportban tanulják az idegen nyelveket és az informa-
tikát 
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 köte-
lező a részvétel.
Az írásbeli felvételi megírására bejelentkezés: 2017. december 8-ig 
Az írásbeli vizsga időpontja: 2018. január 20. (szombat) 10.00 óra
A gimnáziumba jelentkezés határideje: 2018. február 19. 

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: 2017. november 15. 
(szerda) 16.30 óra, 18.30 óra (A két időpontban ugyanaz az előadás hang-
zik el.)

Vidéki tanulók számára a városi kollégiumokban ellátást tudunk biztosítani 

További információk az iskola honlapján: www.vasvarigimn.hu
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Székesfehérvári SzC
vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143  
OM azonosító: 203053
Tel: 06-22/314-107, 06-70/984-87-04, 06-70/198-65-61
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 Szakképzési Centrum Vörösmarty Mihály Ipari  
  Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143 
 Ideje: 2017  november 22  9 00 óra

 Helye: Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma  
  és Szakközépiskolája
  8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143 
 Ideje: 2018  január 10  15 00 óra

Pályaválasztási kiállítás: 
 Helye: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 
 Fejér Megyei Kirendeltség
  8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123 
 Ideje: 2017. november 10.  9.00 – 16.00
  2017. november 11.  9.00 – 12.00

Induló képzési formák:

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

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

III. Felnőttoktatás: 
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik 
•	 nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, 
•	 nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe, 
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•	 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 kí-

nálatát bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább szeret-
nék bővíteni szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket.

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) 
szakképzésben a következő feltételekkel lehet részt venni:
•	 Képzéseink a felnőttoktatásban esti tagozaton folynak, a tanévhez igazodva.
•	 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 munka-
rendben 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 megszer-
zésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
Képzéseink a felnőttoktatásban esti tagozaton folynak, a tanévhez igazodva.

Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határ-idejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés 

1 Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 4+1 év 8 általános 2018  
02 15 -

2 Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 4+1 év 8 általános 2018 

02 15 -

Technikus képzés

1 Faipari techni-
kus OKJ 54 543 01 - 1 vagy 

2 év
ágazati érett-
ségi vagy 
érettségi

2018 
08 15 -

2 Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 1 vagy 

2 év
ágazati érett-
ségi vagy 
érettségi 

2018 
08 15 -

II  Szakközépiskola

1 Asztalos OKJ 34 543 02 - 3 év  8 általános 2018  
02 15 -

2 Ács OKJ 34 582 01 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -

3 Burkoló OKJ 34 582 13 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -
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Ssz 

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

megnevezése
kimenetelének típusa

időtartama feltételei
határ-idejeÓra hónap/

év

4 Kőműves OKJ 34 582 14 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -

5 Festő, mázoló, 
tapétázó OKJ 34 582 04 - 3 év 8 általános 2018 

02 15 -

6 Szárazépítő OKJ 34 582 10 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -

7 
Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 09 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -

8 
Hűtő- és lég-
technikai rend-
szerszerelő

OKJ 34 582 05 - 3 év 8 általános 2018 
02 15 -

9 Műbútorasztalos OKJ 35 543 01 - 1 év asztalos szak-
kép-zettség

2018 
08 15 -

10 
Gáz- és hőter-
melő berendezés 
szerelő

OKJ 35 582 01 - 1 év

központi-fűtés- 
és gázháló-zat 
rendszer-sze-
relő szak-
kép-zettség

2018 
08 15 -

11 
Szakképzésre 
épülő érettségire 
felkészítő szak-
középiskola

- - 2 év szakmun-kás 
bizonyít-vány

2018 
08 15 -

IV  Szakképzési Hídprogram 

1 Szobafestő OKJ 21 582 01 - 2 év 2018 
08 25 -

felvételi: 
Szakgimnázium: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a jelent-
kezőket és nyernek felvételt.

Szakközépiskola: az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a jelent-
kezőket és nyernek felvételt.

A jelentkezési határidő a tanév rendje szerint.

Ssz 

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

kimenetelének típusa

időtartama
feltételei
határidejeÓra

hó-
nap/
év

III. Felnőttoktatás

1 Asztalos OKJ 34 543 02 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -
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Ssz 

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

kimenetelének típusa

időtartama
feltételei
határidejeÓra

hó-
nap/
év

2 Ács OKJ 34 582 01 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -

3 Tetőfedő OKJ 34 582 15 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -

4 Burkoló OKJ 34 582 13 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -

5 Kőműves OKJ 34 582 14 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -

6 Festő, mázoló, 
tapétázó OKJ 34 582 04 - 2 év 8 általános 2018 

08 15 -

7 Szárazépítő OKJ 34 582 10 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 -

8 
Központifűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 09 - 2 év
8 általános 2018 

08 15 -

9 Faipari technikus OKJ 54 543 01 - 2 év érettségi 2018 
08 15 -

10 Épületgépész 
technikus OKJ 54 582 01 - 2 év érettségi 2018 

08 15 -

11 
Hűtő- és lég-
technikai rend-
szerszerelő

OKJ 34 582 05 - 2 év 8 általános 2018 
08 15 

12 
Hűtő,- klíma- és 
hőszivattyú be-
rendezés-sze-
relő

OKJ 35 582 03 - 1 év

34 582 05
Hűtő- és 
légtechnikai 
rendszer-
szerelő

2018 
08 15 

Jelentkezés feltétele: 
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés 

Iskolánk : 
Több, mint 60 éve Székesfehérvár építőipari szakember utánpótlásának meg-
határozó képzési központja  Az utóbbi 25 év képzési struktúrája lényegesen 
átalakult az építőipari szakmák mellett, a faipari és épületgépészeti képzés is 
megjelent az oktatott szakmák sorában  A képzési rendszerben helyet kap az 
OKJ-s szakmák mellett az érettségi vizsgára és a technikus képesítő vizsgára 
felkészítő oktatás is.
A szakmai gyakorlati oktatást faipari, építőipari és épületgépészeti korszerűen 
felszerelt tanműhelyek biztosítják. Az iskola teljes infrastruktúrával rendelkezik. 
A szaktantermek mellett nyelvi laborok, számítógépes szaktantermek és 1500 
kötetes könyvtár áll rendelkezésre 
A szabadtéri és fedett sportpályák segítik a tanulók egészség megőrzését és 
szabadidő kulturált eltöltését.
A szakmai felkészítésen felül szakmai szakkörök keretében gazdagítjuk tanuló-
ink tudását, felkészítve a kihívásokkal teli világra 
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Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági  
Szakgimnázium, Szakközépiskola  
és kollégium 
OM azonosító: 0302032
Tel: 22/472-270, 
E-mail cím: iskola@entz hu
Internet cím: www entz hu
Igazgató: Stossek Balázs
Felnőttképzési intézményi nyilvántartási szám: 
Intézmény-akkreditációs lajstromszám: 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):
- 2017  november 8  8-11 óra
- 2017  december 1   8-11 óra

Induló képzési formák:

I. Szakgimnázium:
Négyéves képzés, évente 4 osztály indul, jelentkezni lehet a 8  osztály befe-
jezése után  Az érettségire való felkészítés mellett szakmai alapozó tárgyakat 
is tanulnak diákjaink. Az osztályok között van parképítő és fenntartó, valamint 
környezetvédelem szakirányú képzés 

Parképítő és fenntartó technikus
Feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartá-
sa és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve 
irányítói jelleggel. Táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat 
láthat el  Önálló vállalkozást indíthat 
A képzés időtartama 2 év (kertészet és parképítés ágazati szakgimnáziumi érett-
ségi után 1 év) 

környezetvédelmi technikus
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a 
környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, 
koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat 
A képzés időtartama 2 év (környezetvédelem ágazati szakgimnáziumi érettségi 
után 1 év) 

II. Szakközépiskola: 
1-3 éves képzés, jelentkezni 8  osztály után lehet  
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Iskolarendszerű képzés:

Ssz 

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

típusa

időtartama feltéte-
lei

határ- 
idejeÓra hónap/

év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 
Parképítő és 
fenntartó tech-
nikus

érettségi - 4+1 
év

8 álta-
lános

2018 
02 15 -

2 Környezetvédel-
mi technikus érettségi - 4+1 

év
8 álta-
lános

2018 
02 15 -

II 1  Technikus képzés

1 Mezőgazdasági 
technikus OKJ 54 621 02 - 2 év érett-

ségi
2018  
08 17 -

II 2  Szakközépiskola

1 Gazda OKJ 34 621 01 - 3 év

10 osz-
tály v  8 
ált  és 
betöl-
tött  16  
életév

2007  
02 16 -

2 Családi gazdál-
kodó - 3 év 10 osz-

tály
2007  
02 16 -

3 Dísznövény-ker-
tész OKJ 34 622 01 - 3 év 10 osz-

tály
2007  
02 16 -

4 Kertész OKJ 34 622 02 - 3 év 10 osz-
tály

2007  
02 16 -

5 Kistermelői élel-
miszer-előállító OKJ 34 541 08 - 3 év

10 osz-
tály v  8 
ált  és 
betöl-
tött  16  
életév

2007  
02 16 -

6 Virágkötő és vi-
rágkereskedő OKJ 34 215 04 - 3 év 10 osz-

tály
2007  
02 16 -

felvételi: 
Nincsen, a diákokat túljelentkezés esetén az általános iskolai eredményeik alap-
ján rangsoroljuk 

Iskolánk:
Iskolánk gyönyörű természeti környezetben, a Velencei-tó partján egy több mint 
10 hektáros, a Kárpát-medencében őshonos növényekkel beültetett parkban he-
lyezkedik el 

A 2017/18-as tanévre szóló képzési kínálatunk az agrárium széles területét öleli 
fel: szakgimnáziumunkban kertészet és parképítés; környezetvédelem, és az 
ezekre a szakokra épülő technikusképzést indítjuk. Szakközépiskolában családi 
gazdálkodó, dísznövénykertész, gazda, kertész, kistermelői élelmiszer-előállító, 
falusi vendéglátó, virágkötő és virágkereskedő; és az arra ráépülő képzéseket 
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indítjuk: a kertész szakmai végzettségű diákok jelentkezhetnek a gyógy- és fű-
szernövény termesztő és a zöldség- és gyümölcstermesztő ráépülő képzéseinkre.

Diákjainknak tangazdaságunkban biztosítunk nyári gyakorlati helyet, illetve a 
tanulószerződések megkötésével a 9. évfolyam végétől ösztöndíjat.
A magas színvonalú – elméleti és gyakorlati – oktatást a jól felkészült és tapasz-
talt pedagógusok, valamint a jól felszerelt tantermek, tanműhelyek, kertészet, 
állattartó telep, dísznövénykertész telep garantálják, a nyár folyamán pedig va-
donatúj tornacsarnokkal és további négy új tanteremmel bővül iskolánk. 
Minden nappali tagozaton tanuló diákunk számára ingyenes kollégiumi elhelye-
zést biztosítunk az iskolaépület szomszédságában álló kollégiumunkban, ahol 
3-4 fős barátságos szobákban tudjuk elhelyezni a tanulókat. 
Számos iskolai program biztosítja a remek hangulatot a tanórákon kívül is: Entz-
nap, diáknapok, egészség-nap, gólyabál, kirándulások. A szabadidő hasznos és 
szórakoztató eltöltésére is egy sor lehetőséget kínálunk: sportolás (pl. stran-
dolás a Velencei-tó partján, evezés, labdarúgás, kerékpározás, pingpongozás, 
súlyemelés), önképző és képzőművészeti szakkörök, számítógépterem.
Ősz végétől megújulva, hat új tanteremmel, a jövő évtől pedig egy modern 
tornacsarnokkal bővülve, így még jobb körülményeket biztosítva várjuk leendő 
diákjainkat 

III. Felnőttoktatás és -képzés
Iskolánk 2004. május 5. óta akkreditált felnőttképzési intézmény, ahol az iskola 
képzési profiljának megfelelő szakmákban végzünk felnőttképzést és vizsga-
szervezést  

III. Felnőttoktatás

1 Szakmai  
érettségi érettségi -

2 év
nappali  
tanrend

szakmunkás 
bizonyítvány

2018  
08 25 -

2 Szakmai  
érettségi érettségi -

2 év
esti  
tanrend

szakmunkás 
bizonyítvány

2018  
08 25 -

IV. Felnőttképzés

1 Aranykalászos 
gazda OKJ 31 621 02 480 - 8 általános

folya-
mato-
san

2 Méhész OKJ 32 621 02 320 - 8 általános
folya-
mato-
san
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veszprémi SzC Öveges József 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
kollégiuma
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.  
OM azonosító: 203066
Tel: 88/586-060, 88/586-061
E-mail cím: titkarsag@oveges-szi hu
Internet cím: http://www oveges-szi hu
Igazgató: Tóth Lajos Péter
CISCO SYSTEMS® Lokális Hálózati Akadémia

„Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, 
hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra”

Öveges József

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
- 2017. november 24. 14:30 – tájékoztató és az iskola bemutatása;
- 2017. december 5.   09:00 – nyíltnap óralátogatási lehetőséggel.

Induló képzési formák
I. Szakgimnázium
1. Választható ágazatok a 9. osztályba jelentkezőknek
 – informatika ágazat
 – informatika ágazat, diszlexiás tanulók részére
 – villamos ipar és elektronika ágazat
 – villamos ipar és elektronika ágazat, diszlexiásoknak
 – kereskedelem ágazat
 – kereskedelem ágazat, diszlexiás tanulók részére
A tanulók felkészülnek a biztonságos munkavégzésre, az elhelyezkedésre, az 
idegen nyelvű álláskeresésre. A szakgimnáziumi érettségikor kötelező az ága-
zatnak megfelelő tantárgy választása. Az így megszerzett érettségi szakmai ké-
pesítést is jelent, amely munkakör betöltésére jogosít 
Az érettségit követően az elvégzett ágazatban 1 év alatt technikusi végzettség 
szerezhető. A felvétel feltétele egészségügyi alkalmasság is.
A képzésben diszfunkciós tanulók jelentkezésére külön kódon számítunk 

2. Technikus képzés
Egyes képzésekben kiemelt, akár 50 000,- forint ösztöndíj  Vállalatokkal való 
együttműködésünknek köszönhetően céges partnereink havi további 50.000,- 
forintig terjedő támogatást is nyújtanak az általuk kiválasztott, hozzájuk gya-
korlatra járó diákjainknak 

II. Szakközépiskola

3. Választható képzések a 9. osztályba jelentkezőknek
 – villanyszerelő
 – villanyszerelő, diszlexiás tanulóknak
 – központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
 – központi fűtés- és gázhálózat rendszersz. diszlexiás tanulóknak
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 – számítógép-szerelő, karbantartó
 – számítógép-szerelő, karbantartó, diszlexiás tanulóknak
 – elektronikai műszerész
 – elektronikai műszerész, diszlexiás tanulóknak

A képzésben résztvevő tanulók a képzési idő kb. 1/3 részében közismereti, 2/3 
részében szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek  A szakma meg-
szerzését követően lehetőség van +2 év alatt érettségit szerezni, vagy azonnal 
elhelyezkedni a munka világában 
A gyakorlati képzés az első tanévben az iskola tanműhelyében zajlik. A második 
és harmadik tanévben a tanulók gazdasági társaságoknál és vállalkozóknál foly-
tatják gyakorlati képzésüket, míg a közismereti és a szakmai elméleti képzést 
továbbra is az iskolában kapják meg 
A tanulók – tanulmányi eredményüktől függően – a gyakorlati képzőhelyen a 
minimálbér 20 %-ának megfelelő, egyes hiány szakmákban, az iskolában havi 
10-35 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek 

Iskolarendszerű képzés

Ssz 

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

típusa

időtartama
feltételei határ- 

idejeÓra hónap/
év

I  Szakgimnáziumi képzés

1 informatika ága-
zat

érettségi és 
szakma – 4+1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 19 –

2 
villamos ipar és 
elektronika ága-
zat

érettségi és 
szakma – 4+1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 19 –

3 kereskedelem 
ágazat

érettségi és 
szakma – 4+1 

év
8 általá-
nos

2018  
02 19 –

I 2  Technikus képzés

1 informatika ága-
zatra előképzés

informatika 
ágazat előkép-
zettség

– 1 év érettségi 2018  
04 30 –

2 
informatikai 
rendszerüze-
meltető

OKJ 54 481 06 – 1 év 
érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –

3 CAD-CAM infor-
matikus OKJ 54 481 01 – 1 év 

érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –

4 gazdasági infor-
matikus OKJ 54 481 02 – 1 év 

érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –

5 elektronikai 
technikus OKJ 54 523 02 – 1 év 

érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –

6 erősáramú 
elektrotechnikus OKJ 54 522 01 – 1 év 

érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –

7 kereskedő OKJ 54 341 01 – 1 év
érettségi, 
előkép-
zettség

2018  
04 30 –
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II  Szakközépiskolai képzés

1 elektronikai mű-
szerész OKJ 34 522 03 – 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 19 –

2 számítógép-sze-
relő, karbantartó OKJ 34 523 02 – 3 év 8 általá-

nos
2018  
02 19 –

3 
központi fűtés- 
és gázhálózat 
rendszerszerelő

OKJ 34 582 09 – 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 –

4 villanyszerelő OKJ 34 522 04 – 3 év 8 általá-
nos

2018  
02 19 –

felvételi
Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehet-
séges  Felvételi vizsga nincs  A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést 
kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6 , 7  osztály év végi és a 8  osz-
tály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított 
pontszámnak a tanuló által elérhető maximumhoz viszonyított százaléka adja. 
A DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS (SNI) tanulók vala mennyi, az 
intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek  A felvétel feltétele a Ta-
nulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szak-
véleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia, vagy diszkalkulia meg-
létét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell! A jelentkező tanulók 
szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2018. február 
26-27. (A meghallgatásról KÜLÖN ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK, a jelzett időpontra 
kell iskolánkba érkezni )
Érettségizetteknek felvételi vizsga nincs  Túljelentkezés esetén az érettségi bi-
zonyítvány érdemjegyeinek összegéből képzett pontszám alapján rangsorolunk.

Iskolánk
Iskolánk 26 osztályában 550 diákunk tanul ágazati szakgimnáziumi, duális szak-
középiskolai vagy technikus képzésben  Speciális felkészültséggel támogatjuk a 
diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók integrált oktatását.
A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel 
támogatjuk a tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segí-
tik munkánkat  
Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult 
idegen nyelv tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megis-
mert tudás alapján van lehetőség.
Tanulóink érettségit követően ágazatukban szerezhetnek technikusi végzettsé-
get  Várjuk azok jelentkezését is, akik más intézményekben fejezték be közép-
iskolai tanulmányaikat 
Kollégiumunk megfelelő szobákat, kulturált elhelyezést, számítástechnikai esz-
közöket, Wi-Fi-t, nyugodt felkészülési lehetőséget biztosít, akár 200 tanulónak.

A kollégiumi elhelyezés iskolánk valamennyi tanulója számára ingye-
nes.

III. Felnőttoktatás, felnőttképzés
Tudta, hogy felnőttoktatásban a második szakképesítés is ingyenesen szerezhe-
tő meg? A törvény biztosítja, hogy iskolarendszerű esti képzésben a 2. szakké-
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pesítés is ingyenesen szerezhető meg. Felső korhatár nélkül. A képzés délután 
és hétvégén történik 
Abban az esetben is ingyenes a képzés, ha korábban fizetős tanfolyamon szer-
zett szakképesítést. Felsőoktatásban szerzett diploma sem kizáró ok az ingye-
nesség tekintetében 
A képzések csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. Az előképzettség-
től függően 1-3 év képzési idő lehetséges. Az aktuálisan meghirdetett felnőttok-
tatásokról honlapunkon tud tájékozódni  (http://www oveges-szi hu/felnottkep-
zes-kezdolap/) Szeptemberi és február havi indulási időpontok lehetségesek.

Szakmai partnereink:




