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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. 
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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/

