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Felvételi tájékoztató 
 

Az iskola mottója:  

„Múlékony életünkben arra törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk.” 

 

Eötvös Loránd 

(1848-1919) 

Legfontosabb adatok: 

 

Szombathelyi Műszaki SZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

Tel/Fax.: 95/420-550; 20/234-4265 

E-mail.: titkarsag@eotvoscell.hu; info@eotvoscell.hu 

Honlap: www.eotvosell.hu 

 

OM azonosító: 203062 
 

Kötelező beiskolázási terület: Celldömölk – Alsóság – Izsákfa 

 

Iskolatípusok:  

Szakgimnázium – A szakgimnáziumnak szakmai érettségi végzettséget adó érettségire és 

ehhez kapcsolódó szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, 

szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy 

középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján az Országos Képzési 

Jegyzékben meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás is folyik. A szakgimnáziumban a tizenkettedik évfolyamot követően az 

Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint érettségi végzettséghez kötött, a 

szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára történő 

felkészítés folyik. 

Szakközépiskola – A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből 

három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint további kettő, 

érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. 
 

A kilencedik osztályba lépés feltétele: 

 

A nyolcadik osztályos tanuló akkor iratkozhat iskolánk kilencedik évfolyamába, ha általános 

iskolai bizonyítványának záradékában a következő olvasható: 

„A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait befejezte, tanulmányait a kilencedik 

évfolyamon folytathatja.” 

 

mailto:titkarsag@eotvoscell.hu
mailto:info@eotvoscell.hu
http://www.eotvosell.hu/
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS:  
- 4+1 éves képzés;  

- szakgimnáziumi kerettanterv alapján; 

- választható idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv; 

- a 12. évfolyam végén középszintű érettségi vizsga, kötelező jelleggel szakmai 

tantárgyból is (középszinten vagy emelt szinten); az érettségi végzettség 

megszerzésével párhuzamosan szakképesítés szerezhető meg 

- ezt követően OKJ-s képzés 

 

 

1001 Informatika szakmacsoport – XIII. Informatika ágazat – IRODAI 

INFORMATIKUS (OKJ 52 481 02); az érettségi vizsgát követően megszerezhető 

szakképzettség: INFORMATIKAI RENDSZERÜZEMELTETŐ (OKJ 54 481 06) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 

 

További információk:  

A képzést azoknak ajánljuk, akik megfelelő informatikai, hálózati ismeretek birtokában részt 

szeretnének venni adott munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és 

működtetésében. Kreatívak, kiváló koncentrálóképességgel, jó logikai problémamegoldó 

képességgel rendelkeznek, tudnak rendszerszemléletben gondolkodni. 

 

1002 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport – XXVII. Vendéglátóipar ágazat – 

PINCÉR (OKJ: 34 811 03); érettségi vizsgát követően megszerezhető végzettség: 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ (OKJ  54 811 01) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 
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További információk: 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretnének a vendéglátásban vezetői, szervezői, 

gazdálkodási feladatokat ellátni. Akik a vállalkozás üzemeltetéséhez tervezői, vezetői és 

gazdálkodási ismereteket szeretnének elsajátítani. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 

részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.  

Kizáró tényező: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség, 

lisztérzékenység, hallás csökkenés a társalgási beszédértés zavarával. 

 

1003 Ügyvitel szakmacsoport – XXV. Ügyvitel ágazat – ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 

ÜGYINTÉZŐ (OKJ 52 841 02); az érettségi vizsgát követően megszerezhető végzettség: 

IRODAI TITKÁR (OKJ 54 346 03) 

 

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv 

(mindegyik tantárgyból 5-5 pontot lehet elérni jeles eredmény esetén) 

Felvételi vizsga nincs. 

 

 

További információk: 

Képzésünkre jelentkezzenek azok, akik kedvet éreznek az irodai munkafolyamatok 

szervezésére, szívesen végzik a vállalkozás ügyviteli, irodai adminisztrációs feladatait, 

szervezési és kapcsolattartási munkálatait. Szívesen vállalkoznak rendezvények szervezésére, 

protokoll feladatok ellátására, intézésére. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat 

szükséges. Kizáró tényező: halláscsökkenés, idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 

beszédhiba. 

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat és pályaalkalmassági vizsgálat a 

pincér/vendéglátásszervező és az ügyfélszolgálati ügyintéző/irodai titkár képzésnél. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:  

- képzési idő: 3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

(választható); 

- szakközépiskolai kerettanterv alapján;  

- választható idegen nyelv: német nyelv vagy angol nyelv 

- hiányszakmáknál (asztalos, női szabó) ösztöndíj 
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1004 Faipar szakmacsoport - XVIII. Faipar ágazat- ASZTALOS (OKJ 34 543 02 ) 

 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akik szeretik a természetes fát, kreatív gondolkodásúak, van 

türelmük, szeretik a változatos munkát, a kihívásokat, jó a térlátásuk, jó helyzetfelismerők, 

problémamegoldók. Képesek egyedül és csapatban is dolgozni, jól fizető, keresett munkát 

szeretnének végezni, mely egyben a hobbijuk is lehet.  
Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Audiológiai vizsgálat 

szükséges.  

Kizáró tényezők: gyenge izomerő, krónikus vese- és légzőszervi megbetegedések, 

halláscsökkenés, idült bőrbetegség, epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb 

szemüveg. 

 

1005 Építészet szakmacsoport – XVI. Építőipar ágazat – FESTŐ, MÁZOLÓ, 

TAPÉTÁZÓ (OKJ 34 582 04) 

 

A szakmára jelentkezzenek azok, akik jó színérzékkel rendelkeznek, biztos a kézmozgásuk, 

az egyensúlyérzékük. Képesek tartós állómunkát végezni, szeretnek önállóan dolgozni, nincs 

tériszonyuk, egy olyan szakmát szeretnének, amire mindig szükség van, amivel mindig lehet 

pénzt keresni.  

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. Teljes vérkép és 

májfunkció-vizsgálat szükséges.  

Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, krónikus vese- és idült bőrbetegség, cukorbetegség, 

színtévesztés, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg, egyensúlyzavar, epilepszia, 

vérszegénység, szédülés a magasban. 

 

1006 Gépészet szakmacsoport – IX. Gépészet ágazat - IPARI GÉPÉSZ (OKJ 34 521 

04) 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik műszaki beállítottságúak, szeretik a gépeket, érdeklődnek a 

működésük iránt. Elég fizikai erővel bírnak, kreatívak, pontosak és alaposak, tudnak 

közösségben dolgozni. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot.  

Kizáró tényezők: átlag alatti fizikai erő, máj- és vesebetegség, a kéz idült bőrbetegségei, 

epilepszia, 6 dioptriánál erősebb szemüveg viselése, rossz látásélesség. Audiológiai vizsgálat 

szükséges. 

 

1007 Könnyűipar szakmacsoport - XVII. Könnyűipar ágazat – NŐI SZABÓ (OKJ 

34 542 06) 

 

Azoknak a jelentkezését várjuk, akiknek jó a látásuk, a szemmértékük, a színlátásuk, szeretik 

a divatot, a ruhákat, szeretnek önállóan dolgozni, olyan szakmát szeretnének, amire mindig 

szükség van, ami biztos jövedelmet jelent. A ruhaipari végzettséggel rendelkező 

szakmunkásokat szívesen alkalmazzák az autóipar beszállító vállalkozásai is. 

HIÁNYSZAKMA! 
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Egészségügyi kizáró ok: a végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a 

munkavégzést akadályozzák. Krónikus aspecifikus légzőszervi megbetegedés egyéni elbírálás 

szerint. Követelmény a jó közeli látás, színtévesztés egyéni elbírálás szerint. 

 

1008 Vendéglátás – turisztika – XXVII. Vendéglátóipar ágazat - CUKRÁSZ (OKJ 

34 811 01) 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik jó ízérzékkel, kézügyességgel és állóképességgel 

rendelkeznek, jó a látásuk, pontos, alapos munkára képesek, kreatívak, jó rendszerező és 

áttekintő képességgel bírnak. Képesek igényesen, önállóan dolgozni, de a csapatmunkától sem 

riadnak vissza. 

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 

részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.  

Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség, 

lisztérzékenység, ízérzés és szaglászavar. Cukorbetegség egyéni elbírálás alapján.  

 

1009 Élelmiszeripar szakmacsoport – XXXVI. Élelmiszeripar ágazat - PÉK (OKJ 

34 541 05) 

 

A képzésre azok a diákok jelentkezzenek, akik szeretnék megtanulni, hogyan lehet különböző 

sütőipari termékeket (kenyerek, pékáruk, finom-pékáruk) kiváló minőségben előállítani 

kisüzemben és nagyüzemben.  

Krónikus betegség esetén a gondozó orvos mérlegeli az alkalmasságot. A gyakorlaton való 

részvételhez Egészségügyi Lap (Kiskönyv) szükséges.  

Kizáró tényezők: átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz látásélesség. 

  

A tanulmányi pontok számítása: 

 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika 

vagy rajz 

 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika 

vagy rajz 

Ha ezekből a tantárgyakból minden jegy ötös volt, maximum 50 pontot lehet elérni. 

Felvételi vizsga nincs. 

 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat valamennyi képzésnél, pályaalkalmassági vizsgálat 

a festő, mázoló, tapétázó és a cukrász szakmáknál. 

A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára 

vonatkozó egészségügyi alkalmasság feltételeivel! 
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Azonos teljesítményt elérő tanulók rangsorolásának kritériumai: 

 

Azonos pontszám esetén előnyben részesül a rangsorban a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 

40.§ (3) bekezdésében meghatározottak értelmében:  

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (igazoló dokumentum (hatósági bizonyítvány) 

megléte szükséges) 

- akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén 

található, illetve  

- akinek sajátos helyzete indokolja (pl. sajátos nevelési igényű tanuló – egyéb pszichés 

fejlődési zavarral) 

 

Pontegyenlőség esetén a rangsorolásnál előbbre kerül az a tanuló, aki matematika jegyeiből 

(7.,8.félév ) több pontot ér el, további pontegyenlőség esetén magyar nyelv és irodalom, 

további pontegyenlőség esetén történelem utána idegen nyelv (szakgimnázium) vagy technika 

(szakközépiskola) tantárgyi sorrendet követünk 

Sajátos helyzetű tanuló (tantárgyi felmentéssel rendelkező-, és/vagy sajátos nevelési igényű 

tanuló) esetén a rangsorolásnál az a tantárgy a mérvadó, amelyből érdemjeggyel rendelkezik 

 

 

Fontosabb határidők a felvételi eljárásban 

 

2017.10.20.   
Az iskola a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározza tanulmányi 

területeinek belső kódjait és a Hivatal által meghatározott formában a Centrum megküldi a 

Felvételi Központnak. A kódok megtekinthetők az iskola honlapján is.  

Iskolánk a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét, és a 

felvételi tájékoztatót közzé teszi a közoktatás információs rendszerében és honlapján. 

 

2017.10.31.  
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

 

2018. 02.19.  

Az általános iskola továbbítja a 8. osztályos tanulók jelentkezési lapját a középiskolába, 

adatlapját a Felvételi Központnak.  

 

2018. február vége   
Pályaalkalmassági vizsgálat. 

 

2018.03.14.  
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. 

(Megtekinthető az iskolában és az intézmény honlapján – www.eotvoscell.hu) A listán 

szereplő rangsor nem jelent automatikus felvételt! 
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2018.03.21-22.   
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában, az ideiglenes felvételi 

jegyzék figyelembe vételével. 

 

2018.04.27.  
Iskolánk megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

 

2018.06.21-23.  
Beiratkozás a középiskolába. 

 

 

Képzési formák, tagozatkódok, képzési idő, egyéb követelmények 
 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

 

Tagozat 

kód 

Tanulmányi 

terület 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Tervezett 

felvehető 

létszám 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmény 

Pályaalkalmassági 

követelmény 

1001 Informatika – irodai 

informatikus/ 

informatikai 

rendszerüzemeltető 

4 év 

+1 év 
16 nincs nincs 

1002 Vendéglátás-

turisztika- pincér/ 

vendéglátásszervező  

4 év 

+1 év 
28 van van 

1003 Ügyvitel- 

ügyfélszolgálati 

ügyintéző/ 

irodai titkár 

4 év 

+1 év 
16 van  

 
van 

A „+1 év” az OKJ-s szakma megszerzésének befejező évfolyama. 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK 

 

Tagoza

tkód 

Tanulmányi terület 

megnevezése 

 

Képzési idő 

Tervezett 

felvehető 

létszám 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmény 

Pálya-

alkalmassági  

követelmény 

1004 Faipar asztalos 3 (+2) év 16 van nincs 

1005 Építészet festő, 

mázoló, 

tapétázó 

 

3 (+2) év 
 

16 

 

van 

 

van 

1006 Gépészet ipari 

gépész 

3 (+2) év 16 van nincs 

1007 Könnyűipar női 

szabó 

3 (+2) év 16 van nincs 

1008 Vendéglátás-

turisztika 
cukrász 3 (+2) év 16 van van 

1009 Élelmiszeripar pék 3 (+2) év 16 van nincs  
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A legfontosabb egészségügyi alkalmassági feltételek: átlagos testi és pszichikai fejlettség, 

fizikum, a végtagok épsége, normális funkcionálása, ép mozgáskoordináció. Számos krónikus 

betegség (pl. cukorbetegség, epilepszia, ízületi betegségek, bőrbetegségek, komoly hallás- és 

látáskárosodás, asztma, allergia, egyes szívbetegségek, arc-kéz torzító elváltozásai, egyes 

esetekben színtévesztés, beszédhiba stb.) alkalmatlanságot jelent. Fent említett betegségek 

bármelyikében szenvedő tanulók számára indokolt előzetes pályaválasztási tanácsadás 

kérése! 

 

A pályaalkalmassági vizsgálat idejéről, helyéről írásban értesítjük a jelentkezőket! 
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SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEK 

Magasépítő technikus szak (4+1 év) OKJ 5458203 

Iskolánk változatos képzése építkezéslátogatásokkal és versenyekkel. Az elmúlt években 

egy vajdasági kastély és a szabadkai zsinagóga felmérésébe kapcsolódtak be diákjaink. 

A magasépítő technikus összekötő szerepet tölt be az építkezéseken az építésvezető és a 

szakmunkások között. A kisebb építési munkákat, munkarészeket önállóan szervezi, 

irányítja, felméri, kitűzi. Műszaki előkészítőként részt vesz a mennyiségek kiszámításában, 

anyagrendelésben, és –átvételben, költségvetés és árajánlat készítésben. Irodai 

tervezőasszisztensként CAD szerkesztést, kisebb részfeladatokat önállóan végez. 

Továbbtanulással építész-, vagy építőmérnökként a fenti feladatokat befolyásosabb 

pozícióban, önálló tervezői jogosultsággal, magasabb fizetésért végezheti. 

Ha szereted a változatos feladatokat, az informatikát, a szabadabb tevékenykedést, a 

rajzolást, a kreativitást igénylő tervezést, akkor igazán közel áll hozzád ez a szakma! 

Faipari technikus szak (4+1 év) OKJ 5454301 

Tudtad, hogy a megye harmadik húzó ágazata a faipar? Bizonyára tudod, hogy a faipari 

szakember egész Európában keresett. 

Érezd meg a fa illatát, az anyag melegségét, gazdag színvilágát! Formáld, alakítsd és töltsd 

meg az emberek otthonát munkáddal! Tervezz, szervezz, irányíts! 

A szakma sajátosságaiból adódóan kreatív, rugalmas és ez által változatos munkákra 

számíthatsz. 

Hidd el, nagy élmény mások elképzeléseit megtervezni, majd megvalósítani. Szakirányban 

tovább tanulhatsz a Nyugat-magyarországi Egyetemen, Sopronban. 

 

 

mailto:hefele@hefele.sulinet.hu


Dekoratőr (4+1 év) OKJ 5421101 

A dekoratőr feladata a megrendelői elképzeléseknek megfelelő külső, és belső dekoratőr 

látványtervek tervezése, készítése. Nagy hangsúlyt fektetünk a számítógépes tervezésre, 

hogy korszerű, piacképes képzést nyújtsunk. 

Ha szereted a kihívásokat, az informatikát, a rajzolást, a kézművességet, a kreativitást 

igénylő tervezést, akkor igazán közel áll hozzád ez a szakma! 

Keress minket a facebookon:  Hefele Dekoratőr és Lakberendező Képzés 

Vasútépítő és – fenntartó technikus (4+1 év) OKJ 5458206 

Összekötő szerepet tölt be a vasútépítésben az építésvezető és a szakmunkások között. 

Vasúti pályát épít, karbantart, hidat üzemeltet. Vágányépítő és –karbantartó gépek 

telepítését irányítja.  

Ha szereted a vasutat és a vonatozást, az informatikát, a szabadban tevékenykedést, a 

különleges módon működő óriásgépeket, akkor igazán közel áll hozzád ez a szakma! 

 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEK 

Ács (3 év) OKJ 3458201 

Természetes anyagokkal foglalkozni, abból szépet és maradandót alkotni – sok ember 

vágya. Egyedi oktatási technikák segítségével, a gyakorlatban használható tényleges tudást 

lehet elsajátítani, amely nem csak pár évre, hanem egy életre biztosítja a megélhetést. Évek 

óta a hiányszakmák közé tartozik, itt is elérhető a havi 30 ezer Ft-os ösztöndíj.  

Ács tanulóinknak lehetőségük van németországi és ausztriai szakmai tapasztalatszerzésre. 

 



Bádogos (3 év) OKJ 3458202 

Évek óta hiány van országszerte és határainkon túl is, bádogos szakemberekből. 

Legtöbbször ereszcsatornát, fémszegélyeket készít, de luxusépületek fémlemez 

homlokzatát, tetőkialakítását is ő végzi. 

Hiányszakma így állami ösztöndíjjal jár. 

Festő, mázoló, tapétázó (3 év) OKJ 3458204 

A szakma óriási előnye, hogy viszonylag kevés anyagi ráfordítással, már önállóan tudsz 

dolgozni. Színek, felületek, anyagok – nagy választék - , megmutathatod a benned rejlő 

kreatív szakembert! 

Az oktatás színvonalát mutatja, hogy a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen dobogós 

helyezéseket érnek el tanulóink, akik keresettek a hazai és az európai munkaerőpiacon. 

Kőműves (3 év) OKJ 3458214 

Az építőipari szakmák alapja, a szakmák összevonásával többszörös képesítést ad. Az 
épületek falazott szerkezeteit, beton és vasbeton elemeit, és ezek burkolatait készíti, ő 
alakítja ki az épület látványos formáját. 

Hiányszakma, így állami ösztöndíjjal jár! 

Burkoló (3 év) OKJ 3458213 

Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit, valamint talaját hideg (pl. csempe) ill. meleg 

(parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be, javítja. 

Asztalos (3 év) OKJ 3454302 

Egész Európában jó fizetéssel várják a jól képzett asztalosokat. Az elhelyezkedésben előnyt 

jelent a CNC gépkezelés ismerete, melyet megtanulhatsz iskolánkban. Külföldi gyakorlaton, 

tanulmányi versenyen is részt vehetsz nálunk. 

A világ egyik legrégebbi anyagával dolgozni hihetetlen élmény. Ritkán fogsz két ugyanolyan 

bútort, ajtót vagy lépcsőt készíteni. Mindegyik egy kicsit más lesz. Ehhez természetesen 

nélkülözhetetlen kreativitásod, szépérzéked. Ezekkel a képességekkel tárt karokkal várnak a 

különböző faipari cégek. Olyan maradandó értéket hozhatsz létre, amire évekkel később is 

büszke lehetsz. 

Kárpitos (3 év) OKJ 3454205 

A bútorok felöltöztetője a kárpitos. A bútorszövetekkel puhává, meleggé, színessé 

varázsolja az asztalos által készített székeket, ágyakat, foteleket. Az elhasználódott 

kárpitokat, rugókat lecseréli és újjá varázsolja a régi bútordarabokat. Az autókárpitozás 

fortélyait is ismeri. Az ajtókárpitozást, a kozmetikai- és szépészeti berendezések, orvosi- és 

kórházi berendezések kárpitozását is elvégzi. Ért a lakáskárpitozáshoz, függönyök 

készítéséhez. Ezt a tudást nálunk egy helyen megszerezheted. Szakmádra az ipar is számít. 

Hiányszakma így állami ösztöndíjjal jár! 

Járműfényező (3 év) OKJ 3452503 

3 éves képzés. rendkívül jó elhelyezkedési lehetőségek. A szakma elvégzése után külföldi 

lehetőségek. Karrier az Audi Hungaria Kft-nél. Lányok részére is ajánljuk (jelenleg is vesznek 

részt a képzésben)! Iskolánk tanulói folyamatos résztvevői országos versenyeknek, jó 

eredménnyel. 



 

 

TAGOZATKÓDJAINK  

SZAKGIMNÁZIUMI TAGOZATOK 

Belső 

kód 
Ágazat 

Választható 

nyelv 
Egyéb információ 

Felvehető 

létszám 

2001 Építőipar/XVI.  
 

angol, német Magasépítő technikus 

(4+1 év)  
15 

2003 Faipar/XVIII. 
 

angol, német Faipari technikus 

(4+1 év)/ 

hiányszakma 

15 

2004 Képző- és 
iparművészet/V.  

angol, német Dekoratőr (4+1 év) 

(pályaalkalmassági 

vizsgálat szükséges) 

15 

2005 Építőipar/XVI. angol, német Vasútépítő és -

fenntartó technikus 

(4+1 év) 

15 

 

  



SZAKKÖZÉPISKOLAI TAGOZATOK 

Belső 

kód 

Szakterület 

- Szakmacsoport 

Választható 

nyelv 

Egyéb információ 

(megszerezhető 

 szakképesítés) 

 

Felvehető 

létszám 

2006 
Építészet 

szakmacsoport 
német ács (hiányszakma) 26 

2007 
Építészet 

szakmacsoport 
német 

bádogos 

(hiányszakma) 
28 

2008 
Építészet 

szakmacsoport 
német 

festő, mázoló, 

tapétázó 

(pályaalkalmassági  

vizsgálat szükséges) 

28 

2009 
Építészet 

szakmacsoport 
német 

kőműves 

(hiányszakma) 
26 

2010 
Építészet 

szakmacsoport 
német 

burkoló 

(hiányszakma) 
26 

2011 

Faipar 

szakmacsoport 

 

 

 

 

 

 

német 
asztalos 

(hiányszakma) 
26 

2012 
Faipar 

szakmacsoport 
német 

kárpitos 

(hiányszakma) 
26 

2013 
Közlekedés 

szakmacsoport 
német járműfényező 28 

 

 

Az intézményünkbe történő biztosabb bekerülés érdekében 

több kódot is célszerű megjelölni! 

 

Felvételi vizsga: nincs 

Pályaalkalmassági vizsgálat: dekoratőr és festő, mázoló, tapétázó szakok esetében 

van. 

A felvétel feltétele 

Valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes befejezése.  

 

  



Rangsorolás 

A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 8. osztályos félévi tanulmányi eredmények 

átlaga alapján történik, valamennyi osztályzattal értékelt tantárgy figyelembe vételével. 

Amennyiben a tanuló az iskolán belül több tanulmányi területet is megjelölt, úgy valamennyi 

tanulmányi területen rangsorolásra kerül. 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége 

Szombathely város intézményegységeiben a kollégiumi elhelyezés biztosított. 

Sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk 

1. Iskolánk a szakközépiskolában az alábbi sajátos nevelési igényű tanulókat fogadja: 

 egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – 
zavarral küzdő tanulók. 

2. A sajátos nevelési igényű tanulók felvétele ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. 
osztályos tanulóé (lásd „Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

3. A sajátos nevelési igényű tanuló integrált nevelése és oktatása mellett, kötelezően, 
gyógypedagógus irányításával fejlesztő foglalkozásokban is részesül. 

A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket és 

kedvezményeket kaphat 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó 

szabályok 

1. Az ilyen szakvéleménnyel rendelkező tanulókat iskolánk a felvételi eljárás során 
korlátozás nélkül fogadja. 

2. Felvételük ugyan olyan módon történik, mint a többi 8. osztályos tanulóé (lásd 
„Rangsorolás”). Ezen tanulók nem képeznek külön rangsort. 

3. A tanuló – a szakértői véleményben foglaltak alapján – a szülő kérésére felmentéseket 
és kedvezményeket kaphat. 
 

További információk (szakgimnázium) 
- Szakgimnáziumok – jogszabályban is meghatározott – alapvető feladatai: 

 az általános műveltség megalapozása 

 ágazati szakmai elméleti és gyakorlati oktatás már a 9-12. évfolyamon 

 szakirányú felsőfokú továbbtanulásra felkészítés 

 szakmai érettségi végzettséget adó érettségi vizsgára történő felkészítés 

 szakirányú munkába állásra történő felkészítés. 
 

- 9-12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett a szakgimnáziumi ágazatnak 
megfelelő szakmai képzés is folyik. Az érettségiző a szakmai tantárgyakból – 5. 
vizsgatárgyként – szakmai érettségi vizsgát tesz, mely a szakgimnáziumi ágazathoz 
kapcsolódó munkakör betöltésére jogosít. A 9-12. évfolyam szakmai tantárgyai – az 
ágazatnak megfelelően – a technikusi szakmai tantárgyak egy részét képezi. 

- A műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú 
AutoCad, ArchiCad és CNC kezelői képzésben részesülnek diákjaink. 

 
- Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet lehetőséggel), vízi tábor, sí tábor. 

Sport foglalkozások széles választéka: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, 
atlétika. 

 

További információk (szakközépiskola) (3+2 év) 

-  Valamennyi szakközépiskolai képzés a 9. évfolyamtól kezdődően - az adott 
szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakmai elméleti, szakmai gyakorlati és 



közismereti képzést is magába foglaló – 3 szakképzési évfolyamon (9-10-11.) 
történik. 
 

- A szakképző évfolyamokon duális rendszerű oktatás folyik, amelynek végén a tanulók 
OKJ-s szakképesítést szereznek. 

 
- A szakképzés megkezdésekor (a 9. évfolyamon) a gyakorlati képzés műszaki területen 

tanműhelyben (iskolai), a további szakképző évfolyamokon tanulószerződéssel, külső 
gyakorlóhelyen, gazdálkodó szervezeteknél történik. 

 
- A tanulók a szakképző évfolyamokon a megyében hiányszakmának minősülő 

szakképesítésekben – tanulmányi eredménytől függően – havi rendszerességgel 
tanulmányi ösztöndíjat kaphatnak. 
 

- A szakmunkás vizsga letétele után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsga 
megszerzésére, az 5. érettségi vizsga tantárgya a szakmunkás vizsga 
érdemjegyének beszámítása. 

 

SZAKISKOLAI TANULMÁNYI ÉS TANULMÁNYI SZERZŐDÉS ALAPJÁN JÁRÓ 

PÉNZBELI JUTTATÁS 

Iskolánk tanulóit háromféle pénzbeli juttatás illeti meg: 

1. Tanulószerződés és Együttműködési megállapodás alapján járó pénzbeli 
juttatás: 2011. évi CLXXXVII. a szakképzésről törvény alapján: 

„63. § (1) A gyakorlati képzést szervező szervezet a tanuló részére 

 a) a tanulószerződés alapján, továbbá 

 b) az 56. §-ban foglaltak szerint a gyakorlati képzésben szakképzési évfolyamon 
együttműködési megállapodás alapján, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló 
részére az összefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást köteles fizetni. 

 (2) Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb 
összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló 
tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a szakmai és 
vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe 
véve – a gyakorlati képzési idő eléri 

  a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese, 

A tanulószerződés kötésére jogosult tanuló: Gyakorlati képzés szervezése céljából 
tanulószerződés az iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel működő 
köznevelési intézményben, a nappali rendszerű iskolai oktatás keretében részt vevő 
tanulóval köthető. Tanulószerződést az a gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezet 
vagy egyéb olyan szerv, szervezet (gyakorlati képzést szervező szervezet) köthet, amely a 
gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek nyilvántartásában szerepel. Ennek 
nyilvántartását a területi Kamarák (Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara) végzik. 

2. Hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésben tanuló diákok havonta 
ösztöndíjban részesülnek ( 252/2016. (VIII. 24.) Korm. Rendelet a Szabóky Adolf 
Szakképzési Ösztöndíjról ) 



4.§ (3) Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai tanulmányok esetében az 
első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint. 

(4) Az ösztöndíj havi mértéke a (3) bekezdésben meghatározott félévet követően a további 
félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 

a) 2,51 és 3,0 között van, 10 000 forint, 

b) 3,01 és 3,5 között van, 15 000 forint, 

c) 3,51 és 4,0 között van, 20 000 forint, 

d) 4,01 és 4,5 között van, 27 000 forint, 

e) 4,51 és 5,0 között van, 35 000 forint. 

(5) Az ösztöndíj havi mértéke szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi 
átlageredmény 

a) 3,01 és 3,5 között van, 20 000 forint, 

b) 3,51 és 4,0 között van, 30 000 forint, 

c) 4,01 és 4,5 között van, 40 000 forint, 

d) 4,51 és 5,0 között van, 50 000 forint. 

Iskolánkban az alábbi hiányszakmák vannak: 

    szakmacsoport száma Szakképesítés megnevezése OKJ száma 

Építészet 9. Ács 34-582-01 

Építészet 9. Bádogos 34-582-02 

Faipar 11. Kárpitos 34-542-05 

Építészet 9. Kőműves 34-582-14 

3. 322/2016. (X. 27.) Korm. Rendelet a Szakképzési Hídprogramban részt vevő 
tanulók ösztöndíjáról 

1. A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja 

1. § (2) Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer 
forint, második évfolyamán havonta 10 ezer forint. 

(3) Ha a tanuló a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt évfolyamot ismétel, az 
ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram megismételt első évfolyamán havonta 4 ezer 
forint, megismételt második évfolyamán havonta 5 ezer forint. 

 

szakmacsoport száma Szakképesítés megnevezése OKJ száma 

Faipar 11. Asztalosipari szerelő 21-543-01 

Könnyűipar 10. Lakástextil-készítő 21-542-01 

Építészet 9. 

Építményzsaluzat és 

fémállvány szerelő 31-582-02 



Építészet 9. Szobafestő 21-582-01 

3.  Tanulmányi szerződés alapján járó pénzbeli juttatás: A tanuló és a gyakorlati 
képzőhelyet biztosító gazdálkodó szervezet között kötött egyedi megállapodás alapján 
fizetett havi pénzbeli juttatás. (A tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás 
keretén belül járó pénzbeli juttatáson, valamint a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjon felül járó 
plusz juttatás.)  

ALAPÍTVÁNYI ÉS EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAK megszerzésére is van lehetőség! 

Az iskola által nyújtott egyéb lehetőségek 

Az iskola saját, korszerűen felszerelt tanműhelyeiben, vagy gazdálkodó szervezetekkel kötött 
megállapodás alapján, azok tanműhelyeiben, minden felvett tanuló részére gyakorlati 
oktatási munkahelyet tud biztosítani. A szakképző évfolyamon a szorgalmi időt követően, 
az iskola által meghatározott időtartamú szakmai gyakorlaton vesznek részt.  

Diákélet, sport – és szabadidős programok 

 Az elmúlt tanévek alatt iskolánknak nagyon jó külföldi kapcsolatokat sikerült kialakítania, 
pályázatok segítségével, tanulmányutakon vesznek részt. A Hefele Szakmai Napok során 
előadóink a legújabb anyagokkal és a legmodernebb technológiákkal ismertetik meg 
tanulóinkat és az érdeklődőket. Kosárlabda-, röplabdacsapatunkban, a testépítők körében, 
illetve a falmászó csapatban biztosítjuk tanulóinknak a sportolási lehetőséget. Vízitábor 
Dunakilitin, illetve sítábor Annabergben várja az érdeklődőket. Többször mutattunk 
beünnepi, vagy vidám műsort tanárok, és diákok közös fellépésével. Rendszeresek a 
kiállítások az iskolai galérián. Híresen jól sikerültek a Hefelés diáknapok, szalagavatók és 
ballagások. Az itthoni szakmai kiállításokon is rendszeresen részt vesznek tanulóink és 
munkatársaink. 



 

Elérhetőségek 

 A beiskolázási felelős munkaidőben elérhető, ezen kívül az iskola honlapján 

megadott e-mail  www.hefele.sulinet.hu címre várjuk kérdéseiket. 

http://www.hefele.sulinet.hu/


 



 



Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Rázsó Imre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  
 

Címe: 9900 Körmend, Rákóczi F. utca 2. 

OM azonosító: 203062 

Telephelykód: 007 

Telefon: 94/594-077; fax: 94/594-076 

E-mail: iskola@razso.sulinet.hu 

Honlap: http://razso.kormend.hu 

Tagintézmény-vezető: Varga Zoltánné 

Pályaválasztási felelős: Bősze Zoltánné tagintézményvezető-helyettes 
 

Szakgimnáziumi osztályok: képzési idő 4+1 év 

ágazat besorolása, megnevezése 
az érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
szakmai kimenet OKJ szerinti  

tagozat 

kódja 

felvehető 

létszám 

XXII. Közlekedésgépész 

Kerékpárszerelő és Építő- és anyagmozgató 

gép kezelője [emelőgépkezelő (kivéve 

targonca) szakmairány] 
Autószerelő 4010 16 

XXIV. Közgazdaság 
Pályázati - támogatási asszisztens Pénzügyi termékértékesítő (bank, 

befektetés, biztosítás) 
4020 26 

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
Vámügyintéző és Pénzügyi ügyintéző Logisztikai és szállítmányozási 

ügyintéző  
4030 16 

 

Választható idegen nyelv: német vagy angol. 

A Közgazdaság és a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban két idegen nyelv oktatása biztosított. 

A tizenkettedik évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát tesznek a diákok, így az érettségi bizonyítvány mellett egy vagy kettő szakképesítést is 

szereznek. Ezt követően lehet folytatni a tanulmányokat felsőoktatásban, illetve iskolánkban további egy év alatt érettségire épülő emelt szintű 

(„technikus”) szakképesítés szerezhető.  

A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, 

biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük figyelembe. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A Közlekedésgépész ágazatban egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.  



 

 

Szakközépiskolai osztályok: képzési idő 3 év (szakképzés) + 2 év (érettségi vizsgára felkészítő - választható) 

szakmacsoport megnevezése szakmai kimenet OKJ szerinti tagozat kódja felvehető létszám 

Faipar  34 543 02 Asztalos 4110 20 

Faipar  34 542 05 Kárpitos 4120 12 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 34 341 01 Eladó 4130 12 

Vegyipar 34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó 4140 12 

Mezőgazdaság 34 521 08 Mezőgazdasági gépész 4150 20 

Gépészet 34 521 04 Ipari gépész 4160 12 

 

Idegen nyelv: a gyógyszerkészítmény-gyártó képzésben angol, a többi szakképesítésnél német. 

Duális képzésben a közismereti órák mellett szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása történik. A három éves szakmai képzést és a 

komplex vizsgát követően automatikus továbbtanulási lehetőség az érettségi vizsga megszerzése (két éves nappali rendszerű képzésben).  

A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, 

biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük figyelembe. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 



 

SZAKGIMNÁZIUM 
 

- Közlekedésgépész ágazat – Autószerelő 
 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 30 525 01 Kerékpárszerelő és 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője 

[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány] 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a gépészet iránt, szeretnék elsajátítani a gépjárművek szerelési, javítási, mérési 

technológiáját, diagnosztikai vizsgálatát.  

  

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjármű 

fenntartó műszaki-gazdasági tevékenység ellátására, rendelkeznek a gépkocsik gépészeti, villamos és elektronikus egységeire vonatkozó 

karbantartási, hibafeltárási és hibaelhárítási ismeretekkel.  

 

A képzés iskolai gyakorlati oktatásának színtere saját tanműhelyünk. Összefüggő szakmai gyakorlat részben autószerelő vállalkozásoknál, 

részben az iskolai tanműhelyben teljesíthető. 

 

Az autószerelő feladatai:  

 hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez 

 javítás, felújítás esetén a technológiát megtervezi 

 a javított részegységet vagy főegységet összeszereli és méréssel, próbával ellenőrzi 

 a járművet műszaki vizsgára felkészíti, és levizsgáztatja 

 az autót környezetvédelmi ellenőrző mérésre felkészíti, a mérést végrehajtja 

 a szükséges javítási, bizonylatolási és pénzügyi dokumentációt kiállítja. 

 

- Közgazdaság ágazat – Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)  
 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 52 345 06 Pályázati - támogatási asszisztens 

 

A képzést azoknak ajánljuk, akik kedvet éreznek a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben, biztosítók képviseletében 

adminisztratív és ügyfélkapcsolati feladatok ellátására.  

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak banki és befektetési termékértékesítőként, biztosításközvetítőként és 

valutapénztárosként önálló munkavégzésre. 

 



A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája. Nyári összefüggő szakmai gyakorlat a képzés során nincs. 

 

A Pénzügyi termékértékesítő feladatai: 

 ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatok végzése, tanácsadói szolgáltatás nyújtása 

 pénzforgalom lebonyolítása 

 biztosítási igények felmérése 

 közreműködés a marketingtevékenységben, pénzügyi tervezésben 

 ügyintézői, pénztári és pénzkezelői feladatok ellátása 

 

 

- Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat – Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző  
 

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 51 344 03 Vámügyintéző és 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző 

 

A képesítés megszerzését azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek az árubeszerzési és szállítmányozási folyamatok irányítása iránt, képesek a 

folyamatok teljes körű áttekintésére és a logisztikai feladatok megszervezésére a szervezési, biztonságtechnikai és jogi előírások figyelembe 

vételével.  

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a logisztikai, 

szállítmányozási tevékenység szervezésére, bonyolítására, az adott gazdálkodó szervezet hatékony és eredményes működtetésének segítésére.  

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája. Az összefüggő szakmai gyakorlat részben az iskola tanirodájában, részben 

vállaltoknál, logisztikai cégeknél teljesíthető.  

 

A logisztikai ügyintéző feladatai:  

 az áruforgalomhoz kapcsolódó tevékenységekben aktívan részt vesz 

 ellátja az irodai adminisztrációhoz kapcsolódó feladatokat, kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel 

 piackutatást végez, közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében,  

 tisztában van a veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményeivel, elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos 

speciális feladatokat, kezeli a veszélyes áru kísérő okmányait 

 elvégzi a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket 

 nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez 

 



SZAKKÖZÉPISKOLA 
 

- asztalos 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a különböző bútoripari termékek elkészítése iránt, és a szakmai végzettség 

megszerzése után a faipar területén szeretnének elhelyezkedni. 

 

A képzés célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző faanyagokat, a termékek jellemzőit, szerkezetét, elkészítésének, gyártásának műveleti 

sorrendjét, a fa megmunkálásának gépi technológiáit, képesek legyenek önálló munkavégzésre, fából vagy faalapú helyettesítő anyagokból 

egyedi és sorozatgyártással készülő termékek készítésére, valamint javítási munkák elvégzésére. 

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben asztalos vállalkozások. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső 

gyakorlati helyeken teljesíthető.  

 

Az asztalos feladata:  

 asztalokat, ülőbútorokat, fekvőbútorokat, irodai bútorokat gyárt, javít, felújít 

 fa alapanyagú belsőépítészeti tárgyakat, bútorokat, fa nyílászáró berendezéseket, beépített szekrényeket padló- és falburkolatokat, 

álmennyezeteket, falépcsőket készít, karbantart, 

 bútoripari alkatrészeket, háztartási eszközöket, ipari segédeszközöket, dísztárgyakat készít 

 épületasztalos-ipari szerkezeteket elhelyez, rögzít, vasalatokat felszerel, beállít 

 

- kárpitos  
 

HIÁNYSZAKMA – államilag támogatott, ösztöndíjas képzés 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik a szakma megszerzése után elsődlegesen a bútorgyártás területén szeretnének elhelyezkedni. Az ADA 

Hungaria Bútorgyár Kft. körmendi bázisa munkaerő-piaci keresletet teremt a kárpitos szakemberek iránt. Az új OKJ szerint ez a képesítés 

feljogosít járműkárpitos tevékenység végzésére is. 

 

A képzés célja, hogy olyan gyakorlati tudással rendelkező szakembereket képezzünk, akik önálló munkára képesek, kialakult esztétikai és 

formaérzékkel rendelkeznek, szakszerűen alkalmazzák a szakmában alkalmazott anyagokat, gépeket, eszközöket, szerszámokat, ismerik a 

technológiai folyamatokat, a műszaki dokumentációkban közölt információkat helyesen értelmezik és alkalmazzák. 

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben kárpitozással foglalkozó vállalkozások. Az összefüggő szakmai 

gyakorlat külső gyakorlati helyen teljesíthető.  

 



A kárpitos feladatai:  
 kárpitozott bútorok, szerkezetek kialakítása, ajtókárpitozások készítése 

 az igényeknek megfelelő párnázatok készítése hagyományos, korszerű technológiával és anyagokkal 

 kárpitozott bútorok, termékek szakszerű javítása 

 járművek kárpitozása 

 

- eladó 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb boltban szeretnének eladóként elhelyezkedni, és az ehhez szükséges 

szakmai ismereteket szeretnék megszerezni. A képzés valamennyi kereskedelmi vállalkozásban jól alkalmazható ismereteket nyújt, a betölthető 

munkakörök skálája széles (pl.: élelmiszer- és vegyi-áru eladó, műszaki cikk eladó, ruházati eladó). 
 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek kereskedelmi ismeretekkel, el tudják látni az értékesítési tevékenységet, képesek a 

régióban használt idegen nyelven a vevővel kommunikálni, ismerik a pénztárgép kezelését és különböző csomagolási technikákat.  

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola kereskedelmi szaktanterme, részben kereskedelmi vállalkozások. Az összefüggő 

szakmai gyakorlat kereskedelmi egységeknél teljesíthető.  
 

Az eladó feladatai:  

 segíti az árubeszerzést, átveszi az árut 

 gondoskodik az áruk megfelelő tárolásáról, kezeléséről 

 készletezési, raktározási feladatokat végez 

 a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat, reklamációkat intéz 

 ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (adminisztráció, számlakiállítás, leltározás stb.) 

 

- gyógyszerkészítmény-gyártó 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a gyógyszergyártási folyamatok, gyártási technológiák iránt. Az EGIS 

Gyógyszergyár Zrt. körmendi bázisa biztosítja a külső gyakorlati képzőhelyet. 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett elvégzi a gyógyszergyártási 

tevékenységeket és a gyártott termékek minőségi és kémiai vizsgálatát. 

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskolai labor és a külső gyakorlati képzőhely. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső gyakorlati 

helyen teljesíthető.  

 



A gyógyszerkészítmény-gyártó feladatai:  

 a beszállított alapanyagokat, gyártási segédanyagokat fogadja, feldolgozásra előkészíti 

 technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működteti a gyógyszeripari gyártó berendezéseket, végrehajtja a gyártási technológiát 

 laboratóriumi vizsgálatokat végez, részt vesz a folyamatirányításban 

 minőségbiztosítási dokumentumokat értelmez 
 

 

- mezőgazdasági gépész 
 

HIÁNYSZAKMA – államilag támogatott, ösztöndíjas képzés 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdaság, valamint a gépészeti alapfeladatok, szerelési, karbantartási, 

javítási munkák iránt. A képzés során a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély megszerzése ingyenesen biztosított. 

 

A képzés célja olyan műszaki, agrotechnikai és gazdasági alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági erő- 

és munkagépek, gépi berendezések önálló, gazdaságos üzemeltetésre és ezen gépek szakszerű javítására, karbantartására. 

 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola tanműhelye, tanterülete. Az összefüggő szakmai gyakorlat iskolai tanműhelyben és külső 

gyakorlati helyeken teljesíthető.  

 

A mezőgazdasági gépész feladatai:  

 a mezőgazdaságban használatos erőgépeket és munkagépeket, valamint egyéb célgépeket szerel, karbantart, javít 

 erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez 

 értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt  

 karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket 

 ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül 

 gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg 

 

- ipari gépész 
 

A képzést azok számára ajánljuk, akik műszaki beállítottságúak és kedvet éreznek a különféle gépek szereléséhez, karbantartásához. A képzés a 

régi OKJ-ban szereplő géplakatos, szerkezetlakatos képzés elméleti és gyakorlati anyagát foglalja magában, a gyakorlati oktatást helyezve 

előtérbe. 

 

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek gépeket és berendezéseket üzembe helyezni, elvégezni a szükséges karbantartásokat, 

gépszereléseket és gépbeállításokat. 

 



A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben gépipari vállalkozások. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső 

gyakorlati helyeken teljesíthető.  

 

Az ipari gépész feladatai: 

 az iparban használt gépeket, berendezéseket javít, karbantart, üzemszerű működésüket biztosítja 

 alkatrész felújítási, szerelési feladatokat, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységeket végez 

 gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez 

 áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok), hőerőgépeket szerel, javít, hibát elhárít 

 műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végez 
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Szombathelyi Műszaki SzC III. Béla Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája – Szentgotthárd 

 

Beiskolázási tájékoztató a 2018/19-es 

tanévre  

OM azonosító: 203062 

Címe: 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 

Intézményvezető: Korpics Ferenc 

Beiskolázási felelős: Korpics Ferenc, Kurucz Csilla Boglárka és Támis Gábor ig. helyettesek 

Telefon/fax: +36/94/554-217; 0630 2673072 

Web:  www.belasztg.sulinet.hu, www.facebook.com/belasztg 

E-mail: ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 

Ez mind a Béla! 

 

Iskolánkban több mint 125 éve - a mindenkori lehetőségekhez mérten - magas szintű szakképzés 
folyik, s tanáraink, oktatóink megfelelő szakmai tudással indítják pályájukra tanulóinkat. Mindezen 
eredményes munkát könnyűnek tűnik objektív módon - számokkal, diagrammokkal, statisztikai adatokkal - 
igazolni, ám, ha őszintén magunkba nézünk, tudjuk, hogy a legtöbb diák más mércével méri az iskolákat... 
Nagyon fontos elvárás a családok részéről, hogy a gyermek jól érezze magát a középiskolában, s ne csupán 
oktassák a szakma rejtelmeire, de követhető életmintákat, érzelmi megerősítést, mentális segítséget, valódi 
sport és kulturális élményeket is kapjon életének egyik legbizonytalanabb időszakában. 

Ezért elkötelezettek vagyunk olyan új módszerek, ismeretek bevezetésében, hazai és nemzetközi 
kapcsolatok kiépítésében melyek segítik tanulóinkat a szakma megszerzésében, személyiségük fejlesztésében. 
Egy felmérés szerint, az ember az életében elért sikereit nem csupán a szakmai ismereteinek köszönheti, 
hanem elsősorban, az egyéb személyes tulajdonságainak, képességeinek és jártasságainak lehet hálás. 
Mindenkiben ott a lehetőség, a mi feladatunk ennek kibontakozását elősegíteni. 

 Korpics Ferenc 
 igazgató 
DIÁKÉLET „Rossz úton jár, aki álmokból épít várat, s közben elfelejt élni.” Joanne Kathleen Rowling 

Régi mondás, hogy a közösségi élmények, tapasztalatok egy életen át elkísérik az embert. Egy diák átlagban 
11-13 évet tölt iskolában. Ami vele ott történik, elkíséri önálló, felnőtt életében is. Felméréseink azt mutatják, 
hogy diákjaink szeretnek iskolánkba járni. Kevés ennél nagyobb dicséret létezik egy intézmény számára.  

Az iskolai diákélet egy lüktető, néha eseményekkel zsúfolt, néha a háttérmunkától csendes történés. A III. Béla 
diákjai válogathatnak az iskola által kínált lehetőségekből: a kultúra, a tudományok és a sport különböző 
ágaiból.  

Az informatika iránt érdeklődők számára kiváló megmérettetési lehetőség a III. Béla Megyei Informatika 
Verseny. A SZErethető MAtematika Vas megyei csapatverseny (SZEMA), a logikus elmék versenye, szintén 
jó lehetőség tudásotok kibontakoztatására, a siker megtapasztalására.  

A diáknapok mindig szórakoztatóak és izgalmasak, hiszen a diákok találják ki tartalmukat, és a szervezés nagy 
része is az ő kezükben van. Ezeken a napokon szerveztek már 24 órás kosárlabda tornát, egész várost 
megmozgató farsangi felvonulást, téli kerékpártúrát, tóátevező ügyességi versenyt, élő csocsó-, vízi foci 
bajnokságot, és ki ne felejtsük az Avatókat sem, ahol minden új tanár és diák egyaránt megmérettetik! 

A hagyományok és iskolánk egykori diákjaival való aktív kapcsolatok ápolására minden évben a Szülői 

http://www.belasztg.sulinet.hu/
http://www.facebook.com/belasztg
mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu
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Munkaközösség segítségével megrendezzük a Bélás Bált, melyre minden egykori tanulót, dolgozót szeretettel 
visszavárunk. 

SPORT Iskolánkban a sportélet mindig is egyenrangú nevelési-oktatási tevékenységnek számított és számít 
a többi „fontos” szakmai és közismereti képzéssel egyetemben. A csapatsportok kiemelkednek: fiú labdarúgó 
és strandfoci csapatunk rendszeresen az országos döntőn szerepel a Diákolimpián. A lány focistáink is nagyon 
ügyesek, s a kézi- vagy kosárlabdacsapatot még nem is említettük. Az egyéni és csapatsportokban is arra 
törekszünk, hogy ne csak a mozgás öröme, egészségmegőrző hatása legyen a központban, hanem kialakuljon 
közöttük a bizalom, az érzés, hogy számíthatnak egymásra. Egy emberként tudjanak küzdeni, s akár életre 
szóló barátságok is születhessenek. 

A hosszú évek óta megrendezett Király Kupa labdarúgó torna és a Mikulás Kosárkupa nagyszerű lehetőség a 
labdasportok szerelmeseinek. A megye legrégebbi teremlabdarúgó tornáján, az Alpokalja Kupán évről évre 
saját csapatot indít iskolánk. 

KULTÚRA Iskolánk mindig különös gonddal támogatta azt az irányultságot, hogy a kultúra ne pusztán 
bizonyos tantárgyakba beépített tananyagként vagy kötelező iskolai ünnepség kertében megjelenő 
külsődlegességként jelenjen meg diákjaink számára, hanem átélhető élménnyé, értékhordozó üzenetté, 
közösségformáló erővé nemesedjék tanulóink életében. Az Irodalmi Színpad tárt karokkal várja az éneklésre, 
szavalásra, szereplésre vágyókat. A műsorokban, az iskola tanárai által írt színpadi darabokban részt venni 
hatalmas megtiszteltetés és természetesen jó buli is.  

S hogy mitől is lettek másabbak ezek az előadások, mint a „megszokottak”? Talán attól, hogy a történelmi 
események egy-egy kitalált személy életútjának ábrázolásában elevenedtek meg, így könnyebben élhették át a 
régmúltba vesző eszméket, tetteket; vagy attól, hogy gyönyörű kosztümökbe bújhattak egy időre; esetleg attól, 
hogy ad hoc módon verbuválódott rock zenekarral zenélhettek a megszólaltatott dalokhoz... 

Mindezek együttesen eredményezhették azt, hogy az amúgy többségében reál-vendéglátós beállítottságú 
diákoknak (hiszen műszaki-szolgáltatási irányultságú szakképző vagyunk!) már a szeptemberi tanévnyitón az 
az első kérdésük, hogy milyen „színdarabot” adunk elő idén, s kaphatnak-e szerepet benne. Felejthetetlen 
élményt jelentenek a közös színházlátogatások, vagy az iskolai beavató színházi előadások órái. 

HATÁRON TÚL Az iskola az ún. Hármashatáron található, Ausztria és Szlovénia szomszédságában. Ebből 
adódóan többnyelvűség jellemzi a térséget. Ehhez alkalmazkodva nem csak német és angol, de szlovén 
nemzetiségi nyelv oktatását, s a nemzetközi kapcsolatok kiépítését és bővítését is szem előtt tartjuk. A 
szlovén-magyar együttműködés, ill. közös pályázatok kapcsán sok diákunk vehetett részt nemzetköz 
programokon, gyakorlatokon és kirándulásokon. Külföldi partnereink rendszeres résztvevői szakmai, sport és 
kulturális programjainknak. 

Új irány a vendéglátás-turisztika szakmákban tanulóknak, hogy egy pályázat lehetőséget nyújt számukra, hogy 
négy hetes külföldi gyakorlaton vehessenek részt Németországban, amivel bővíthetik szakmai és - nem 
utolsó sorban - idegen nyelvi ismereteiket is. A jövőben ennek bővítését tervezzük más szakmák bevonásával. 
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Általános információk 

 

 Az iskola a középfokú felvételi eljárást a központilag kiadott előírások és határidők szerint 
bonyolítja. 

Legfontosabb határidők: 

2017. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében - a 
Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a 
felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 
felvételi tájékoztatójukat. 

2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a 
tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. 

2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét. 

2018. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által 
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2018. június 21. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

 

A felvétel helyi szabályai 
Az iskola:  

1. az általános iskolai tanulmányi eredmények; 

2. minden szakmában az egészségügyi alkalmassági, a Vendéglátásszervező, Pincér és Szakács szakmákban 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés alapján 

dönt a felvételről. 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre 
vonatkozó speciális elbírálási szabályok: 

A felvétel helyi szabályainak figyelembevételével, az iskola a sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében, a szakvélemény megismerését követően másik 
ágazatra, szakmacsoportra való átirányítást javasolhat. 

Egyéb információk 
Amennyiben több képzésünk is felkelti érdeklődésedet, akkor mindegyiket jelöld meg, ebben az esetben 
valószínűbb, hogy valamelyikre biztos felvételt nyersz iskolánkba.  

Mindig az első helyen való jelölés, jelentkezés élvez elsőbbséget. 

A végső sorrend a győri központban alakul ki, a középiskolák általad megadott sorrendje és a jelentkezők 
száma, valamint a keretszámok alapján. 

Minden szakmában lehetőség van szlovén nemzetiségi nyelv tanulására. 
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Szakgimnázium - 5 év (4+1) 
Általános információk 

 A tanulók az első négy évben a közismereti és szakmai órákon az érettségi vizsgára készülnek. 

 Az érettségi vizsgát követő szakképző évfolyamon a tanulók az OKJ vizsgát szem előtt tartva szakmai 

elméleti ismereteket tanulnak és szakmai gyakorlati tevékenységeket sajátítanak el.  

OKJ 5452301  Automatikai technikus Villamosipar és elektronika ágazat Kód: 5001 

Az Automatikai technikus - hiányszakma - feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, 
üzembehelyezése, karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A 
szakma nagyon keresett a csúcstechnológiákat (ipari robotok, PLC, CNC) alkalmazó járműipari (pl.: OPEL) és 
elektronikai cégeknél.  

Ha már kisgyermekként szerettél szétszedni és összeilleszteni tárgyakat, és most is érdekel miként működnek a 
technikai berendezések, s közel áll hozzád a logika - itt a helyed! 

OKJ 5448105 
OKJ 5448102 

Műszaki informatikus 
Gazdasági informatikus 

Informatika ágazat 
Kód: 5002 
Kód: 5010 

Műszaki informatikusként a vállalat, intézmény, szervezet operatív vezetőjének közvetlen munkatársaként 
dolgozhatsz. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai ismeretei birtokában a munkahely 
informatikai koncepciójának kialakításában és annak megvalósításában vehetsz részt. A Gazdasági informatikus 
munkád során kapcsolatba kerülhetsz vállalatirányítási rendszerek működtetésével, feladatod az elektronikus 
kereskedelemmel kapcsolatos üzletvitel kialakítása, és üzemeltetése is. Iskolánkban az informatika ágazatban 
tanulók a Cisco Hálózati Akadémia programban vehetnek részt. Tanulmányaik befejezését követően az 
informatika szakterületén számos munka- és továbbtanulási lehetőség adódik számukra.  

Ha a kreativitásodat a számítógépen akarod életre kelteni, ha a közösségi oldalakon kívül érdekel a műszaki világ, 
akkor ez a Neked való szakma! 

OKJ 5481101 Vendéglátásszervező Vendéglátóipar ágazat Kód: 5003 

A Vendéglátásszervező-vendéglős a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó 
szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással 
rendelkezik. Elhelyezkedési lehetőség adott régiónkban a vendéglátás és turisztika területén, kis- és 
nagyvállalkozásoknál.  

Olyan tanulók jelentkezést várjuk, akik elhivatottságot éreznek a vendéglátás terén, és úgy gondolják, otthonosan 
tudnak majd mozogni a konyha útvesztőiben, illetve a vendégek átható tekintetének kereszttüzében is. 

OKJ 5481203 Turisztikai szervező, értékesítő Turisztika ágazat Kód: 5004 

A képzés elvégzésével képes leszel irányítani, szervezni és ellenőrizni a vállalkozások (utazási irodák, 
idegenforgalmi hivatalok, szabadidőközpontok) teljes körű tevékenységét, közreműködni üzleti, gazdálkodási, 
pénzügyi, marketingtervek kidolgozásában. Meg tudod szervezni a turisztikai termékek értékesítését, valamint 
folyamatosan kapcsolatot tarthatsz a turisztikai piac szereplőivel.  

Ha rájöttél arra, hogy a turizmus nagy üzlet, és szeretnéd átlátni, kézbe fogni a turisztikai vállalkozások feladatait, 
akkor jelentkezz ide! 
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Szakközépiskola – 3 év szakma + 2 év érettségi 
Általános információk 

 A tanulók duális szakképzésben részesülnek, mely ideális felkészítést biztosít a szakmai vizsgára, illetve 

előnyt jelent a munkába álláskor. A szakmai gyakorlati oktatás jól felszerelt szaktantermekben, 

tanműhelyben, illetve a 10. évfolyamtól kezdődően gazdálkodó szervezeteknél valósul meg. 

 A sikeres OKJ vizsga után a tanulók két év alatt érettségi bizonyítványt megcélzó képzésben folytathatják 

tanulmányaikat vagy szakirányuknak megfelelően újabb szakmát szerezhetnek ingyenesen egy év alatt. 

 A Gépi forgácsoló és Villanyszerelő hiányszakmában tanuló diákok jövedelmi helyzettől függetlenül 

ösztöndíjban részesülnek! 

OKJ 3481101 Cukrász Kód: 5005 
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok 
ízbeli változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. Dolgozhatsz 
cukrászatokban, vagy akár saját műhelyt is nyithatsz.  

Ha kíváncsi vagy és szeretnéd megtanulni, hogy a nagymamád, vagy kedvenc cukrászdád miként készíti szeretett 
süteményedet, akkor ezt a szakmát kell választanod. 

OKJ 3452204 Villanyszerelő Kód: 5006 

Közkedvelt „elektromos alapszakma”, hiányszakma. Ezen szakemberek számára régiónkban adott számos 
munkalehetőség kis- és középvállalkozásoknál, ahol az épületvillamossági ismeretek jelentenek komoly 
lehetőségeket. Az elsajátított ipari elektronikai tudás pedig a szentgotthárdi OPEL gyárban karbantartóként 
hasznosítható.  

Ha már most tudod, hogy az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a 
fogása..., nos akkor bátran választhatod ezt a szakmát! 

OKJ 3452103 Gépi forgácsoló Kód: 5007 

Népszerű hiányszakma az alap- és csúcstechnológiákat alkalmazó fémtechnológiai, gép- és járműipari cégeknél 
(pl. OPEL szentgotthárdi gyára, AMES Hungária). A szakmai vizsga után, +1 év alatt CNC gépkezelő (OKJ 35 521 
01) szakképesítés szerezhető, ami újabb szakmának minősül.  

Ha nem érzed ridegnek a fém keménységét, s a gépeket az ember hasznos segítőtársának tartod, akkor ide várunk 
Téged! 

OKJ 3481103 Pincér Kód: 5008 

Keresett szakmáknak számítanak vendéglátás területén, különösen a "hármashatár" fejlett idegenforgalmú 
régiójában, ahol a számos étterem és panzió, hotel biztos elhelyezkedési lehetőséget kínál. 

Pincérnek ill. Fogadósnak jelentkezz, ha szereted és becsülöd azokat, akik megtisztelik asztalodat, panziódat azzal, 
hogy leülnek mellé! 

OKJ 3481104 Szakács Kód: 5009 

Alap szakmának számít a vendéglátás területén. A szakmai gyakorlati oktatás a kiválóan felszerelt iskolai 
tankonyhában, illetve 10. évfolyamtól kezdődően gazdálkodó szervezeteknél (pl.: éttermek, szállodák) valósul 
meg.  

Szakácsnak olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik kedvelik a finom ételeket, és éreznek magukban elég 
kreativitást, hogy el is készítsék azokat! 

Kollégium – Dr. Vargha Gábor Kollégium (korábban: III. Béla Kollégium) 

A kollégium 44 tanulónak nyújt családias szálláshelyet. Kollégistáink a tanuláshoz, a szabadidő hasznos 
eltöltéséhez folyamatos segítséget kapnak nevelőiktől. Lehetőség van egy-egy napra is igénybe venni a kollégium 
biztosította étkezési, tanulási és szabadidős lehetőségeket. 

 



Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2018-2019. TANÉVRE  

A NYOLCADIKOSOKNAK 

Szakgimnáziumi képzés 

Szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget megalapozó négy középiskolai 

évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik.  

A 13. évfolyamon a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető. 

 

 
Szakképesítés megnevezése Szakmacsoport Ágazati 

besorolás 

Létszám Szakma-

kód 

Mechatronikai technikus  
54 523 04 

5. Gépészet IX. Gépészet 28 6100 

Automatikai technikus 

54 523 01 

6. Elektrotechnika-

elektronika 

XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

17 6200 

Elektronikai technikus 

54 523 02 

6. Elektrotechnika-

elektronika 

XI. 

Villamosipar és 

elektronika 

17 6210 

 

 

A szakgimnáziumi képzésben a tanuló választása szerint angol, vagy német nyelvet oktatunk. 

A szakképző (13.) évfolyamon a kiválasztott tanulókkal a cégek tanulmányi szerződést 

kötnek. (LUK, BPW, TDK, OPEL, DELPHI) 

 

A szakmák leírása itt található: 

 

Mechatronikai technikus szakképesítés 

A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek, 

berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja. 

Egyedi speciális munkákat végez. Mechatronikai elemeket össze- és szétszerel. 

Hagyományos és korszerű gépi forgácsolási feladatot végez. Kezeli és működteti a CNC-

gépeket, a PLC-vezérlésű gépeket. Mechanikus, elektromechanikus mérést, villamos mérést 

végez. Előírás szerint dokumentálja a mérési eredményeket, számítógépes kiértékelést 

használ. Figyelemmel kíséri a helyes működést, megállapítja a hibás működést, üzemzavart. 

Dokumentálja a helyestől eltérő működést, jelzi felettesének a hibás működést. 

Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában. Előírás szerinti tervszerű karbantartást, 

rendszeres ellenőrzést végez szemrevételezéssel. Mozgó szerkezeti elemek kopását, villamos 

összeköttetések állapotát ellenőrzi. 

Elvégzi az előírás szerinti alkatrészek cseréjét. 

A mechatronikai rendszerek szabályozása keretében: 



Elektromos irányításokat felépít és tesztel, ipari elektronikai szabályozásokat, ipari 

elektronikai vezérléseket szerel és telepít. Ipari automatikai rendszereket kiépít és működtet. 

Pneumatikus irányításokat, hidraulikus irányításokat felépít és tesztel. 

Hardver és szoftver eszközöket kiépít, telepít. Mechatronikai rendszereket, gépeket 

programoz. Dokumentáció alapján programozási feladatot végez. 

Utasítás szerint PLC programozást, CNC gép programozását végzi. Irányítja a gyártórendszert 

és a gépkezelőket. Gyártórendszert, gépeket kezel és működtet. Felügyeli a beosztott 

gépkezelőket. Irányítja a gyártórendszert és a gyártási folyamatot, az előírás szerinti tervszerű 

karbantartást. 

 

Automatikai technikus 

Az automatikai technikus automatikai berendezések üzemeltetését irányítja. 

Ennek keretében: irányítja az új technológiák bevezetését, a berendezések beállítását. Magas 

automatizáltságú berendezéseket kezel. Megszervezi a próbaüzemeltetés körülményeit. 

Elektronikus szabályozásokat, elektronikus vezérléseket kezel, működtet. Érzékelőket, 

távadókat, jelátalakítókat, tápegységeket ellenőriz. 

Finombeállításokat, szemrevételezéses ellenőrzéseket végez. Méréssel ellenőrzi a 

készüléket a karbantartás előtt. Műszeres bemérést végez, dokumentációk alapján 

összeállítja a mérőrendszert, dokumentációk és utasítások alapján méréseket végez. 

Számítógépes tesztprogramokat futtat. Méréssel ellenőrzi az előírt paraméterek meglétét. 

Jegyzőkönyvet készít a mérési eredményekről. 

Előírás alapján elvégzi a szükséges beállításokat, ellenőrzi a technológiai fegyelem 

betartását. Gondoskodik a berendezések jó műszaki állapotáról, a folyamatos üzemeltetés 

feltételeiről.  

Ellenőrzi az üzemeltetés, karbantartás körülményeit, a végtermék működését és 

minőségét. Karbantartási munkákat irányít. Dokumentálja az irányítási, ellenőrzési 

feladatok elvégzését. 

 

 

Elektronikai technikus szakképesítés 

Az elektronikai technikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív területi vezetőjének 

közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet gyengeáramú berendezéseinek és 

kapcsolódó villamos hálózatának üzemeltetése, a rendszerek dokumentált nyomon követése. 

Felelősségi körébe tartozik a hálózaton létesített betáplálási és fogyasztói pontok felügyelete. 

Feladata az alkalmazott irányítás, és vezérléstechnikai, illetve a hálózati installáció kezelése, 

összeállítása, üzemeltetése. Munkaköréhez tartozik a területi létesítések teljes körű ismerete, 

szükség esetén átalakítása. Átlátja az alkalmazott villamos berendezések jellemzőit, szükség 

esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. A villamosenergia gazdálkodással 

összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket beköti. Képes az 

egyszerűbb erős illetve gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában 

van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a 

méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai 

előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. 

Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, 

összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő 

műszaki jellegű, egyéb kisegítő feladatokat végez. 

 

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények alapján állítjuk rangsorba a 

tanulókat. A figyelembe vett tantárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika. 

 



A hetedik osztály év végi, a nyolcadik osztály félévi osztályzatok alapján számolunk 

átlagot. 

 
ÉRDEKLŐDNI LEHET:  

telefon:    94/501-811     94/501-813  

e-mail:    puskas677@ptszki.sulinet.hu  

honlap:   www.ptszki.hu 

személyesen:  Szombathely, Petőfi Sándor u. 1. 

mailto:puskas677@ptszki.sulinet.hu


Szakközépiskolai képzés 

 

A 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési 

(továbbtanulási) lehetőséget kínál az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire 

felkészítő oktatási forma keretében. 

 
Szakképesítés 

megnevezése 

Szakmacsoport Ágazati besorolás Létszám Szakma 

kód 

Gépi forgácsoló 

34 521 03 

5. Gépészet IX. Gépészet 56 6400 

Központi fűtés- és 

gázhálózat 

rendszerszerelő 

34 582 09 

5. Gépészet VIII. Épületgépészet 16 6500 

Hűtő- és 

légtechnikai 

rendszerszerelő 

34 582 05 

5. Gépészet VIII. Épületgépészet 16 6510 

Hegesztő 

34 521 06 

5. Gépészet IX. Gépészet 28 6600 

Villanyszerelő 

34 522 04 

6. Elektrotechnika-

elektronika 

XI. Villamosipar és 

elektronika 

28 6700 

Karosszérialakatos 

34 525 06 

13. Közlekedés XXII. 

Közlekedésgépész 

16 6800 

 

A szakmák leírása itt található: 

Gépi forgácsoló szakképesítés 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, 

tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 

alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott 

műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakképesítés 

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, 

gázberendezést beszerel. 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés 

Szereli és karbantartja a lakóépületek, középületek és ipari létesítmények klíma- és szellőző 

berendezéseit. 

Hegesztő szakképesítés 

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos 

vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. 

Villanyszerelő szakképesítés 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó 

berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és 

készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos 

berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés 

szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó 

vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 

szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos 

gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort 

telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését 



betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, 

tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, 

munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő 

eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és 

követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. 

Karosszérialakatos szakma 

A gépjárműkarosszéria-készítő, javító gépjárművek karosszériáinak készítését, szerelését 

javítását, felületkezelését, ipari rendszerű fényezését és javítófényezését végzi. A szakmai 

környezetet, a műszaki, technológiai, pszichológiai, szociális, gazdasági és környezetvédelmi 

szempontokat munkája során figyelembe veszi. Tevékenységét javítási technológiák 

betartásával önállóan, vagy karosszériagyártási, járműkarosszéria felületkezelési folyamatok 

szerint végzi. Közvetlenül részt vesz a javítási vagy karosszériakészítési, felületkezelési 

folyamat alkalmazásán keresztül a minőségre vonatkozó szabványok betartásában és a 

technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság folyamatos korszerűsítési 

tevékenységeiben. Gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, 

karosszéria elemek, valamint – autószerelő közreműködésével – a teljes karosszéria cseréjét 

végzi. Karosszéria elemek és tartozékok felújítását, cseréjét végzi. Karosszéria alvázak, 

önhordó karosszériák húzató padon történő javítását végzi. Gépjármű felépítmények javítását, 

részegységeinek összeépítését végzi. Karosszériák, és tartozékaik bontását végzi. Műanyag 

karosszériaelemek, alkatrészek javításával összefüggő tevékenységeket végez. Alumínium 

karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végez. Ötvözött acél 

karosszériaelemek javításával összefüggő tevékenységeket végez. 

 

ÖSZTÖNDÍJAK: 

 A hiányszakmát választó tanítványaink állami szakiskolai ösztöndíjat kaphatnak 

(max.: 35000 Ft/hónap) 

 9. évfolyam első félévében egységesen 10. 000 Ft, majd tanulmányi eredménytől 

függő 

 Szakgimnáziumban az ösztöndíj havi mértéke 20. 000 és 50. 000 Ft között lehet a 

szakképző évfolyamon 

 hiányszakmák: automatikai technikus, elektronikai technikus, mechatronikai 

technikus, gépi forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő 

 Ha a gyakorlati képzés külső képző helyen történik, a tanulóval tanulószerződést köt 

a cég, vagy vállalkozó. A kapott ösztöndíj a minimálbér legalább 16%-a. 

 A cégek egy része (LUK, BPW, TDK, OPEL) tanulmányi szerződést kötnek a 

kiválasztott tanulókkal, mely szintén havi –tanulmányi eredménytől függő- 

ösztöndíjat is jelent. 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk, az általános iskolai eredmények alapján állítjuk rangsorba a 

tanulókat. A figyelembe vett tantárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika. 

A hetedik osztály év végi, a nyolcadik osztály félévi osztályzatok alapján számolunk 

átlagot. 

 
ÉRDEKLŐDNI LEHET:  

telefon:    94/501-811     94/501-813  

e-mail:    puskas677@ptszki.sulinet.hu  

honlap:   www.ptszki.hu 

személyesen:  Szombathely, Petőfi Sándor u. 1.  

mailto:puskas677@ptszki.sulinet.hu


 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

Információt adnak: Kovács Péter igazgató 

Samu Sándor igazgatóhelyettes 

Tóth Gábor igazgatóhelyettes 

 telefon: 94 / 505-300 fax: 94 / 505-302 

Részletesebb információt és fényképeket az iskola lapjain találsz, amely az alábbi címen érhető el: 

gepipari.hu 

Ha kérdésed van, az alábbi e-mail címen is el tudsz érni bennünket. 

gepipari@gimsz.sulinet.hu 

Az iskola OM azonosító kódja: 203062  
A felvételi jelentkezési lapra az alábbi tagozatkódok jelölhetők: 

7001 Gépészet ágazat, gépgyártástechnológiai technikus kimenettel 
4+1 évfolyamos képzés (két osztályt indítunk) 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

7002 Informatika ágazat, informatikai rendszerüzemeltető kimenettel 
4+1 évfolyamos képzés (egy osztályt indítunk) 

7003 Informatika ágazat, CAD-CAM informatikus kimenettel 
4+1 évfolyamos képzés (egy osztályt indítunk) 

Valamennyi osztályunk szakgimnáziumi kerettanterv szerint indul, a 12. évfolyam után érettségi 

vizsgát tesznek, majd további 1 tanév alatt középfokú szakképesítést szereznek. Valamennyi 

osztályunkban választható az angol és a német nyelv. 

http://www.gepipari.hu/
mailto:gepipari@gimsz.sulinet.hu


Úgy gondoljuk, hogy a Gépipari olyan modern szemléletű szakgimnázium, amely négy alappillérre 

épül: 

 magas színvonalú szakképzést folytat, 

 a közismereti képzések területén is a lehető legtöbbet nyújtja, 

 a tanulók korának megfelelő nevelést biztosít, és 

 színes programokkal eléri, hogy a tanulók jól is érezzék magukat az iskolában. 

Mindezek mellett fontosak a tradícióink is, hisz az iskola mégiscsak több mint 66 éves. Nálunk a 

hagyomány és az újítás együttélése adja az iskola szellemiségét. 

Jelenleg a mi iskolatípusunk az országban az egyetlen olyan, amely az érettségi megszerzése után 

egyetlen év alatt szakképesítést is ad (4+1 évfolyamos képzés). Mindemellett biztosítja a 

tanulóknak a felsőfokú továbbtanulás reális lehetőségét is. 

Szakképzés 

A Gépipariban a gépészet (több mint 60 éve) és az informatika (több mint 20 éve) területére 

képezünk szakembereket. Szinte nincs olyan gazdálkodó szervezet, vállalat a régióban, ahol ne 

lennének „volt Gépiparisok”, nem egyszer vezető beosztásban. 

Mit kell tudni a nálunk megszerezhető szakképesítésekről? 

 A gépgyártástechnológiai technikus együttműködik 

a mérnökökkel a gépek, berendezések és a 

technológiai feladatok megtervezésében, a gyártási 

folyamat ellenőrzésében. Nem véletlen, hogy e 

szakunkról a tanulók jellemzően a gépészmérnöki 

karokon, szakokon folytatják tanulmányaikat.  

 A CAD-CAM informatikus jelenleg a legkeresettebb 

szakunk. Egyfajta átmenetet képez az informatika és a gépészet között. A CAD-CAM 

informatikus gépészeti tervezőrendszerek üzemeltetését végzi. A számítógéppel segített 

tervezés (CAD) és számítógéppel segített gyártás (CAM) és gyártástervezés alkotja 

tevékenységének alapját. A CAD-CAM informatika szakunkról a továbbtanulási lehetőségek 

széles spektruma nyílik meg, hisz a szakképesítés megszerzése után akár informatika, akár 

gépészet irányában lehet tovább menni. 

 Az informatikai rendszerüzemeltető szintén 

az informatika világával ismerkedik, azonban 

nem a hardver, hanem a rendszerprogramok, 

szoftverek oldaláról. Megismerkedik napjaink 

oly gyakran emlegetett felhőszolgáltatásaival, 

és üzemelteti azokat. Megtanulja a 

szerveroldali szoftver-rendszerek 

konfigurálását és üzemeltetetését. Emellett 

számítógép programozást is tanul. 

Tanulóinknak e szakunkról is van lehetősége a továbbtanulásra, jellemzően az informatikus 

mérnöki irányban. 



A szakképzéshez az iskola eszközparkja átlagon felüli. A régióban egyedülálló iskolai CNC 

gépparkkal rendelkezünk. A gépészeti tervezőrendszereink az ipari igényeket messzemenően 

kielégítik. Számítógép hálózati oktatóeszközeink a legkorszerűbb informatikai technológiát 

képviselik, a tananyag az iskolában működő CISCO hálózati akadémia programjára épül. 

De folytathatnánk a sort korszerű anyagvizsgáló, pneumatika és hidraulika, illetve elektronika 

laborjainkkal is. 

Szaktanáraink felkészültek, folyamatos önképzéssel a kor igényeinek megfelelő ismereteket 

oktatnak, nem egy esetben ipari gyakorlattal is rendelkeznek. 

Tanulóink az iskolai rendszerű szakképzés mellett egyéb végzettségeket is megszerezhetnek. 

A külföldön is elismert Autodesk tervezőrendszeri vizsga mellett a CISCO számítógép hálózati 

akadémia egyes kurzusainak végbizonyítványait is megkapják. 

Tanulóink a szakmai versenyeken minden tanévben jó eredményekkel öregbítik iskolánk hírnevét, 

ott vagyunk az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek döntőjében, és kimagasló eredményeket 

érünk el. Ezen túl tanulóink számos más rangos versenyen is előkelő helyezéseket érnek el. 

Közismereti képzés 

Mint említettük, nálunk a szakmai képzés mellett fontos szerep jut a közismereti képzésnek, illetve 

a nyelvi képzésnek is. Bármely szakunkon az angol és német nyelv közül lehet választani. Homogén 

nyelvi csoportokat próbálunk kialakítani, illetve nyelvszakos kollégáink a beszédközpontúságra, a 

kommunikációra helyezik a hangsúlyt. Multimédiás nyelvi laborjaink kiváló környezetet 

biztosítanak az idegen nyelvek tanulásához. 

A közismereti tárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem) a 9-12. évfolyamon az érettségi 

vizsgára való felkészülés mellett az általános műveltség kialakítása cél. Más közismereti tárgy a 

szakképzéshez is kapcsolódik, gondoljunk csak a matematika vagy fizika tantárgyra, amely a 

műszaki élet számos területén fontos szerepet kap. 

Az évről évre megrendezett kompetenciamérések eredményei is igazolják az iskolában folyó, jó 

színvonalú közismereti képzést. Eszerint iskolánk mindig jóval a szakgimnáziumi átlag felett végez 

és megközelíti, sőt esetenként túl is lépi néhány gimnázium eredményét. 

Tanulóink közismereti tárgyakból szervezett versenyeken való indulását annak ellenére 

támogatjuk, hogy szakképzést folytató iskola vagyunk.  

E versenyeken is jelentős 

eredményeket érünk el. 

Iskolánkra mind a szakmai, 

mind a közismereti képzés 

esetén (ideértve az idegen 

nyelvek oktatását is) jellemző 

a differenciált oktatás, azaz 

diákjaink tehetséggondozó 

vagy éppen felzárkóztató 

foglalkozásokon vehetnek 

részt.  



Pedagógiai programunk, ezáltal oktatási szerkezetünk az emelt szintű érettségire való felkészülést 

is támogatja. 

 

Iskolai programok és sport 

Egy iskolának nem lehet célja, hogy csupán tanítson, színes programokkal el lehet érni, hogy a 

diákjaink szívesen jöjjenek iskolába, részt vegyenek a közösségi életben. Fontosabb iskolai 

programjaink, melyeket minden évben megszervezünk: 

 Operakaland 

(Budapesti operalátogatás)  

 Güssingi színházlátogatás 

 Budapesti színházlátogatások 

 Grazi kirándulás (vásár és egyéb 

programok) 

 Bécsi kirándulás 

 Több sítúra, kezdő és haladó csoportokkal 

 Gólyaavató 

 Idegen nyelvi és informatikai verseny 

 Focibajnokság 

 Gyárlátogatások 

 Múzeumlátogatások 

   

A tanulók kreativitásának fejlesztését és egészségük megőrzését az iskolánkban működő Diáksport 

Egyesület szakosztályai biztosítják. Labdarúgás, kosárlabda, atlétika, jégkorong, röplabda és 

szabadidős sportágakban sportolhatnak tanulóink a tanórán kívül. A Diákolimpia Országos Döntőin 

szerzett arany, ezüst és bronzérmek bizonyítják az eredményes munkát. 



Információk a felvétellel kapcsolatban 

Az iskola felvételi vizsgát nem tart. 

A felvétel szempontjából kiemelt tantárgynak tekintjük a magyar nyelv és irodalmat, a 

matematikát és a fizikát. 

A felvételi sorrend kialakításánál az általános iskolai osztályzatokat vesszük figyelembe az 

alábbiak szerint: 

 Az 5-7 osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika és fizika jegyeinek átlaga 

háromszoros szorzóval (maximálisan 15 pont).  

 Az 5-7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom és magyar nyelv jegyeinek átlaga 

kétszeres szorzóval (maximálisan 10 pont). 

 Az 5-7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyeinek átlaga a többi tantárgyból (kivéve 

ének, testnevelés, magatartás, szorgalom) egyszeres szorzóval (maximálisan 5 pont). 

Így összesen 30 pontot lehet maximálisan szerezni, ennek alapján alakul ki a felvételi sorrend. 

Valamennyi osztályba várjuk fiúk és lányok jelentkezését is. 

Vidéki tanulók számára kulturált körülmények között kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a 

Berzsenyi Dániel Kollégiumban, rendszeres hétvégi hazautazással. 

Céljaink elérésében hathatós segítséget nyújt az „Esélyt a Gépiparisoknak” alapítvány, amely 

többek közt tanulóink és az iskolai rendezvények, programok támogatását tűzte ki céljául. 
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

A 2018/2019-es TANÉV 9. ÉVFOLYAMÁRA TÖRTÉNŐ 

JELENTKEZÉSHEZ 

 

1. Az iskola külön felvételi vizsgát nem tart. A hozzánk jelentkezett tanulókat az 

általános iskola 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom, történelem, 

idegen nyelv, matematika és fizika tantárgyak eredményei alapján 

rangsoroljuk. 

 

2. A képzéseinkre jelentkező tanulóknak a választott pályára való egészségügyi 

alkalmasságról a honlapunkon található nyomtatvány felhasználásával a 

háziorvostól kell igazolást kérni, és azt az iskolába küldendő jelentkezési 

laphoz kell csatolni. A rendészeti képzés esetén az előzetes fizikai 

alkalmassági vizsgálat pontos időpontjáról a jelentkezők írásos értesítést 

kapnak. 

3. A jelentkezési lapokat az általános iskoláknak 2018. február 19-ig kell 

iskolánkba továbbítani. 

 

4. A rendészeti képzés esetén az előzetes fizikai alkalmassági vizsgálat várható 

időpontja: 2018. február 27-28. 8.00 

 

5. Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. március 14-ig kifüggesztjük. 

 

6. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2018. március 21-22. 

 

7. A felvételi eredményről 2018. április 27-ig értesítjük a hozzánk 

jelentkezőket. 

 

mailto:savaria@savaria-szki.hu


 

Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum 

Savaria Szakgimnáziuma és Kollégiuma 
9700 Szombathely, Hadnagy u. 1.  Telefon: (94)500-260    Fax: (94)500-267 

Internet: www.savaria-szki.hu    e-mail: savaria@savaria-szki.hu 
 

 

 

 

 

Tagozatkódok: 

 

8110. Közlekedés szakmacsoport. Közlekedésgépész ágazat. 

Autószerelő képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Autótechnikus végzettség (4+1+1 év) 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: 

emelőgépkezelő és kerékpárszerelő. 

 

8120. Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport. Rendészet és 

közszolgálat ágazat. 

Közszolgálati ügyintéző képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: közszolgálati 

ügykezelő. 

 

8130. Közlekedés szakmacsoport. Közlekedésgépész ágazat. 

Autóelektronikai műszerész képzés 4+1 év. Idegen nyelv: angol vagy német. 

Autótechnikus végzettség (4+1+1 év) 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: elektronikai 

műszerész. 

 

8140. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport. 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat. 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző képzés 4+1 év, idegen nyelv: angol 

vagy német. 

Már 4 év alatt az érettségivel együtt megszerezhető szakképesítés: pénzügyi 

ügyintéző és vámügyintéző. 
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Minden osztályunkban lehetőséget biztosítunk fakultációs jelleggel kedvezményes 

jogosítvány megszerzésére, továbbá elhelyezkedést segítő kedvezményes 

tanfolyamok elvégzésére is. 

 

Egyéb információk 

 

A rendészeti képzésre jelentkező tanulók fizikai alkalmassági vizsgálatának 

követelményei: 

 

Pont Fekvőtámasz (30”) Felülés (30”) Inga (4x10m) 

fiú leány fiú leány fiú leány 

5 31- 31- 28- 28- 9,5 9,8 

4 26-30 26-30 25-27 25-27 10 10,3 

3 21-25 21-25 22-24 22-24 10,5 10,8 

2 19-20 19-20 19-21 19-21 11 11,3 

1 16-18 16-18 17-18 17-18 11,5 11,8 

 

Értékelés:   0-3p   nem felelt meg 

    4-10p   megfelelt 

    11-15p  jól megfelelt 

 

Csak a szabályosan végrehajtott gyakorlatok értékelhetők! 

 

A fizikai alkalmassági vizsgálat várható időpontja: 2018. február 27-28. 8.00 
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