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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 
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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. 

 


