
 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017. TANÉV 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10. 

Főigazgató: Szentgyörgyvári Róbert 

Beiskolázási felelős: Volf Mária Magdolna 

Honlap: www.szmszc.hu 

E-mail: info@szmszc.hu 

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrumhoz azok a szakképző iskolák tartoznak, amelyek szakképzési 

profiljában erőteljes a műszaki képzési kínálat, vagy többféle szakirányban képeznek ugyan, de a gazdasági 

környezetükben jelentős a műszaki képzés iránti igény. A cetrumhoz tartozó tagintézmények által nyújtott szakképzési 

kínálatról az alábbi iskolák oldalairól kaphat bővebb tájékoztatást. 

 

Centrum tagintézményei: 

Szombathelyen  

 SZMSZC Gépipari és Informatikai Műszaki Szakközépiskolája,  

 SZMSZC Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Kollégiuma,  

 SZMSZC Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma, valamint  

 SZMSZC Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskolája, 

 

Vas megye más városaiban 

 Celldömölkön az SZMSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskolája,  

 Szentgotthárdon a SZMSZC III. Béla Szakképző Iskolája,  

 Csepregen az SZMSZC Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Kollégiuma,  

 Körmenden pedig az SZMSZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája 

 

A 2015. július 1-től létrejött Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum szakképző iskoláiban INGYENES 

képzéseket indít felnőttek számára esti és levelező munkarendben. 

Iskolarendszerű felnőttoktatás keretében várjuk azok jelentkezését,  

 akik még nem rendelkeznek semmilyen szakmai végzettséggel 

  szeretnének egy második piacképes szakmát szerezni 

 meglévő szakmájukhoz meg akarják szerezni a ráépülő szakmai végzettséget  

 szakiskolai végzettségük van és szeretnének érettségit tenni 

 érettségi után nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe 

 

Képzésink többek közt szerepel a kárpitos, az infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, a CAD-CAM 

informatikus, a gyártástechnológiai technikus, a női szabó, az ipari gépész, az asztalos, az ács, a kőműves és 

hidegburkoló, a hegesztő, a villanyszerelő képzés, továbbá a szakiskolában végzettek részére érettségire felkészítés. 

www.szmszc.hu
mailto:info@szmszc.hu


SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10. 

Intézményvezető: Tóthné Nagy Emese 

Beiskolázási felelős: Korpics Ferenc és Savanyó Miklós ig.helyettesek 

Telefon/fax: +36/94/554-217; 0630 9167090 

Honlap: www.belasztg.sulinet.hu  

E-mail: ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu 
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501 Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

német 

4 éves érettségire felkészítő képzés 

villamosipar és elektronika ágazatban; 12. évf. 

után egy év alatt automatikai technikus (OKJ 

54 523 01) végzettség megszerzése. OPEL 

ösztöndíj lehetősége. Hiányszakma Vas 

megyében. 

26 fő 

502 Faipar német, 

angol 

4 éves érettségire felkészítő képzés faipar 

ágazatban. 12. évf. után egy év alatt Faipari 

technikus (OKJ 54 543 01) végzettség 

megszerzése. Faipari CNC gépkezelő 

tanúsítvány lehetősége. 

12 fő 

503 Informatika angol, 

német 

4 éves érettségire felkészítő képzés 

informatika ágazatban. 12. évfolyamot 

követően egy év alatt CAD-CAM 

informatikus (OKJ 54 481 01) végzettség 

megszerzése. CISCO Akadémia 

vizsgalehetőség. 

16 fő 

504 Vendéglátóipar szlovén, 

német 

4 éves érettségire felkészítő képzés 

vendéglátóipar ágazatban. 12. évfolyamot 

követően egy év alatt Vendéglátásszervező-

vendéglős (OKJ 54 811 01) végzettség 

megszerzése. Nemzetiségi kétnyelvű képzés 

lehetősége szlovén/német nyelven. 

26 fő 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: IGEN 

 

Felvételi vizsga: nincs 
 

A felvétel feltétele: Vendéglátóipar ágazati (Vendéglátásszervező-vendéglős) képzésen pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. Az időpontjáról kiértesítést küldünk a jelentkezőknek.  

Minden ágazatban az egészségügyi alkalmassági megfelelés alapján. 

Rangsorolás: Az általános iskolai tanulmányi eredmények szerint. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók 

(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, beszédfogyatékos, érzékszervi-hallási fogyatékos) integrált nevelése-

oktatása. Saját gyógypedagógussal rendelkezünk. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

http://www.belasztg.sulinet.hu/
mailto:ibszi@bela-szgotth.sulinet.hu


 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

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 való 

átirányítást javasolhat. 

 

Nyílt nap ideje: 

Kód Időpont Helye 

501, 502, 503, 

504. 

2015. november 10. (kedd) 8:30 

órától szakgimnáziumi képzések 

Szombathelyi Műszaki SZC III. Béla 

Szakképző Iskolája 9970 Szentgotthárd, 

Honvéd u. 10. 

 

További információk: 

A sikeres érettségi vizsga után egy év alatt OKJ-s (technikus) bizonyítvány, így mindösszesen 5 év alatt szakmai 

érettségi és szakmai végzettség is megszerezhető a szakgimnáziumi képzésben. 
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Szakterület - 

Szakmacsoport 
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ható 
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510 Faipar német, 

angol 

3 éves duális szakképzés, megszerezhető 

végzettség: Asztalos (OKJ 34 543 02). Faipari 

CNC gépkezelő tanúsítvány lehetősége. 

Hiányszakma Vas megyében. +2 év alatt 

érettségire készítünk fel. 

12 fő 

511 Elektrotechnika-

elektronika 

angol, 

német 

3 éves duális szakképzés, megszerezhető 

végzettség: Villanyszerelő (OKJ 34 522 04) 

Hiányszakma, OPEL ösztöndíj lehetősége. +2 

év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető. 

12 fő 

512 Gépészet angol, 

német 

3 éves duális szakképzés, megszerezhető 

végzettség: Gépi forgácsoló (OKJ 34 521 03)  

+1 év alatt nappali képzésben CNC gépkezelő 

(OKJ 35 521 01) ráépülés végezhető el 

ingyenesen. Hiányszakma, OPEL ösztöndíj 

lehetősége. ++2 év alatt érettségire készítünk 

fel. 

20 fő 

513 Vendéglátás-turisztika szlovén

, német 

3 éves duális szakképzés, megszerezhető 

végzettség: Pincér (OKJ 34 811 03) +2 év alatt 

érettségire készítünk fel. 

20 fő 

514 Vendéglátás-turisztika szlovén

, német 

3 éves duális szakképzés, megszerezhető 

végzettség: Szakács (OKJ 34 811 04) +2 év 

alatt érettségi bizonyítvány szerezhető. 

20 fő 

 

Kollégiumi elhelyezés biztosított: IGEN 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A felvétel feltétele: Szakács és pincér képzéseknél pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. Az 

időpontjáról kiértesítést küldünk a jelentkezőknek. 
Minden szakmacsoportban az egészségügyi alkalmassági megfelelés alapján. 

Rangsorolás: Az általános iskolai tanulmányi eredmények szerint. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 



Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók 

(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, beszédfogyatékos, érzékszervi-hallási fogyatékos) integrált nevelése-

oktatása. Saját gyógypedagógussal rendelkezünk. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

Az iskola Alapító Okiratában és Pedagógiai Programjában szerepel a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók ellátása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A felvétel helyi szabályainak figyelembevételével az iskola a sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a szakvélemény megismerését követően másik szakmacsoportra 

való átirányítást javasolhat. 

 

Nyílt nap ideje: 

Kód Időpont Helye 

510, 511, 512, 

513, 514, 515 

2015. november 10. (kedd) 11 

órától szakközépiskolai képzések 

bemutatkozása 

Szombathelyi Műszaki SZC III. Béla 

Szakképző Iskolája 9970-Szentgotthárd, 

Honvéd u. 10. 

 

További információk: 

A sikeres OKJ vizsga után 2 év alatt érettségi bizonyítvány, így 5 év alatt a szakmai végzettség és az érettségi is 

megszerezhető a szakközépiskolai képzésben. 



 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. 

Intézményvezető: Sümegi Tamás 

Beiskolázási felelős: Simonné Sipos Andrea 

Telefon/fax: 94/500-260, 94/500-267 

Honlap: http://www.savaria-szki.hu 

E-mail: savaria@savaria-szki.hu 
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Szakmacsoport/ ágazat 
Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 
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811 Közlekedésgépészet angol vagy 

német 

Autószerelő. Választható katonai alapismeretek 

fakultációval is. 
34 

812 Rendészet angol vagy 

német 

Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek 

képzés, közlekedési ismeretekkel. 
54 

813 Közlekedésgépészet angol vagy 

német 

Autóelektronikai műszerész. 

Választható katonai alapismeretek 

fakultációval is. 
 

24 

814 

Közlekedésgépészet angol vagy 

német Közlekedésautomatikai műszerész. Választható 

katonai alapismeretek fakultációval is. 
10 

815 Kereskedelem angol vagy 

német 

Logisztikai ügyintéző 
34 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A felvétel feltétele: 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 iskolái írásos értesítést kapnak. 

 

 

Rangsorolás: 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. 

 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: biztosított 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

http://www.savaria-szki.hu/
mailto:savaria@savaria-szki.hu


A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

 2015. november 11. 8.00  Vidékieknek 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. 

 2015. november 12. 8.00  Szombathelyieknek 9700 Szombathely, Hadnagy u. 1. 

 

További információk: A fakultációválasztás a beiratkozáson történik. 

 

Minden osztályunkban lehetőséget biztosítunk fakultációs jelleggel két idegen nyelv (angol és német) 

tanulására, kedvezményes jogosítvány megszerzésére, továbbá elhelyezkedést segítő kedvezményes tanfolyamok 

elvégzésére is. 



 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC PUSKÁS TIVADAR FÉM- ÉS VILLAMOSIPARI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9700 Szombathely, Petőfi S. u. 1. 

Intézményvezető: Balogh Gabriella 

Beiskolázási felelős: Ramocsa András 

Telefon/fax: 94-501816 

Honlap: www.ptszki.hu 

E-mail: puskas677@ptszki.sulinet.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

B
el

ső
 k

ó
d

 

Szakmacsoport/ 
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Választható 

nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 
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610 5. Gépészet/ 

IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Mechatronikai technikus 
32 

620 6. Elektrotechnika/ 

XI. Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 

Automatikai technikus 
32 

621 6. Elektrotechnika/ 

XI. Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 

Elektronikai technikus 
16 

630 
5. Gépészet/ 

VIII. Épület gépészet 

angol, 

vagy 

német 
Épületgépészeti technikus 16 

 

Felvételi vizsga:    nincs 

 

A felvétel feltétele: Érvényes általános iskolai bizonyítvány. 

Rangsorolás: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 7. év végi és 8. félévi 

eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:  Saját kollégiummal rendelkezünk. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók 

(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük 

mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: A tanulmányi 

területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az 

egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

 November 17-18.     8 óra Iskola épülete, Petőfi S.u.1. 

 December 12.           8 óra 

(nyitott laborok napja) 

Iskola épülete, Petőfi S.u.1. 

 

www.ptszki.hu
mailto:puskas677@ptszki.sulinet.hu


További információk: A szakképző évfolyamon a cégek ( LUK, BPW, TDK) a kiválasztott tanulókkal 

tanulmányi szerződést kötnek. 
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nyelv 
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640 5. Gépészet/ 

IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Gépi forgácsoló 
52 

650 5. Gépészet/ 

VIII. Épület gépészet 
angol, 

vagy 

német 

Központi fűtés- és gázhálózat 

rendszerszerelő 16 

660 5. Gépészet/ 

IX. Gépészet 

angol, 

vagy 

német 

Hegesztő 
26 

670 

6. Elektrotechnika/ 

XI. Villamosipar és 

elektronika 

angol, 

vagy 

német 
Villanyszerelő 26 

680 

13. Közlekedés/ 

XXII. Közlekedés 

gépész 

angol, 

vagy 

német 
Karosszérialakatos 16 

 

Felvételi vizsga:  nincs 

 

A felvétel feltétele: Általános iskolai bizonyítvány. 

 

Rangsorolás: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 7. év végi és 8. félévi 

eredmények alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége:   

Saját kollégiummal rendelkezünk. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók 

(egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos) integrált nevelése-

oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: A tanulmányi 

területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az 

egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

 November 17-18.     8 óra Iskola épülete, Petőfi S.u.1. 

 December 12.           8 óra 

(nyitott laborok napja) 

Iskola épülete, Petőfi S.u.1. 

 

 

További információk: 

Hiányszakmák: gépi forgácsoló, hegesztő, villanyszerelő. A hiányszakmát tanulók állami ösztöndíjat 

kaphatnak. 

A kiválasztott tanulókkal a cégek tanulmányi szerződést kötnek. 



 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC EÖTVÖS LORÁND SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

Intézményvezető: Soós Andrea 

Beiskolázási felelős: Enyingi Győző Áron 

Telefon/fax: 06-95/420-550; 06-20/234-4265 

Honlap: www.eotvoscell.hu 

E-mail: info@eotvoscell.hu; aron@cellkabel.hu; soos.andrea@eotvoscell.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
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Választható 

nyelv 
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(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 
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101 Informatika – 

Informatikai 

rendszergazda 

német, 

angol 

Képzési idő: 4+1 év 
A 12. évfolyam végén középszintű érettségi vizsga mellett 

szakmai érettségit is tesznek a diákok. A szakmai érettségi 

FEOR szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az 5448104 
Informatikai rendszergazda végzettség szakmai érettségi 

után +1 év alatt szerezhető meg. 

14 

102 Ügyvitel – Ügyviteli 

titkár 

német, 

angol 

Képzési idő: 4+1 év 

A 12. évfolyam végén középszintű érettségi vizsga mellett 
szakmai érettségit is tesznek a diákok. A szakmai érettségi 

FEOR szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az 5434602 

Ügyviteli titkár végzettség szakmai érettségi után +1 év 
alatt szerezhető meg. 

14 

103 Vendéglátás/ 

Vendéglátásszervező-

vendéglős 

német, 

angol 

Képzési idő: 4+1 év 

A 12. évfolyam végén középszintű érettségi vizsga mellett 
szakmai érettségit is tesznek a diákok. A szakmai érettségi 

FEOR szerinti munkakör betöltésére jogosít. Az 5481101 

Vendéglátásszervező-vendéglős végzettség szakmai 
érettségi után +1 év alatt szerezhető meg. 

14 

 

Felvételi vizsga: Felvételi vizsga nincs. 

 

A felvétel feltétele: A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. 

A tanulmányi pontok kiszámítása: 

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

osztályzata 

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

osztályzata 

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

 

A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára vonatkozó egészségügyi 

alkalmasság feltételeivel! 

Az ügyviteli titkár, valamint a vendéglátásszervező-vendéglős képzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton 

is részt kell venni! 

 

Rangsorolás: A tanulmányi eredmények alapján történik. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Nincs. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 
 

www.eotvoscell.hu
mailto:info@eotvoscell.hu
mailto:aron@cellkabel.hu
mailto:soos.andrea@eotvoscell.hu


A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

101  

2015. október 21. 

 

9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

- aula, tanműhely 
102 

103 

 

További információk:  

INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA 

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

munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Szeretik a kreativitást, kiváló 

koncentrálóképességgel, jó logikai problémamegoldó képességgel rendelkeznek, tudnak rendszerszemléletben 

gondolkodni. 

 

ÜGYVITELI TITKÁR 

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: Gyenge izomerő, krónikus vese- és légzőszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bőrbetegség, 

epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg. 

 

VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS 

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. 

 

 

SZAKISKOLAI OSZTÁLYOK - SZAKKÖZÉPISKOLAI 
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104 Faipar - Asztalos német, 

angol 

3454302 Asztalos 
 

18 

105 Vendéglátás-turisztika - 

Cukrász 

német, 

angol 

3481101 Cukrász 
 

16 

106 Építőipar - Festő, 

mázoló, tapétázó 

német, 

angol 

3458204 Festő, mázoló, tapétázó 
12 

107 Gépészet - Ipari gépész német, 

angol 

3452104 Ipari gépész 
 

16 

108 Könnyűipar - Női szabó német, 

angol 

3454206 Női szabó 
 

12 

109 Élelmiszeripar - Pék német, 

angol 

3454105 Pék 
 

12 

 

Felvételi vizsga: Felvételi vizsga nincs. 
 

A felvétel feltétele: A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. 

A tanulmányi pontok kiszámítása: 

- 7. osztály év végi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika/rajz és vizuális 

kultúra tantárgyak osztályzata 

- 8. osztály I. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, technika/rajz és vizuális 

kultúra tantárgyak osztályzata 



 

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

A szakmai képzés megkezdéséhez a tanulónak rendelkeznie kell az adott szakmára vonatkozó egészségügyi 

alkalmasság feltételeivel! 

A cukrász képzésre jelentkezőknek pályaalkalmassági vizsgálaton is részt kell venni! 

 

Rangsorolás: A tanulmányi eredmények alapján történik. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Nincs. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a cukrász szakmánál a 

pályaalkalmasság. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

További feltétel az egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. 

 

Nyílt napok ideje: 

Kód Időpont Helye 

04 

2015. október 21. 

 

 

9500 Celldömölk, Sági u. 65. 

- aula, tanműhely 

05 

06 

07 

08 

09 

 

 

További információk: 

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontjáról külön értesítést küld az intézmény. 

ASZTALOS 
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 

tényező: gyenge izomerő, krónikus vese- és légzőszervi megbetegedések, halláscsökkenés, idült bőrbetegség, 

epilepszia, rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg. 

 

CUKRÁSZ 

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 tényező átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei, rossz 

látásélesség.  

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ  
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 tényező átlag alatti izomerő, krónikus vese- és idült bőrbetegség, cukorbetegség, színtévesztés, 

rossz látásélesség, 6 dioptriánál erősebb szemüveg, egyensúlyzavar. 

 

IPARI GÉPÉSZ 



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, cukorbetegség, a kéz idült bőrbetegségei, epilepszia, 6 dioptriánál erősebb szemüveg viselése, rossz 

látásélesség. Audiológiai vizsgálat szükséges. 

 

NŐI SZABÓ 
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. 

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. 

 

PÉK 

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 tényező átlag alatti izomerő, epilepszia, a kéz idült bőrbetegségei. 

  



 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI MŰSZAKI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9700 Szombathely, Rohonci út 1. 

Intézményvezető: Kovács Péter 

Beiskolázási felelős: Domina János 

Telefon/fax: 94 / 505 302 

Honlap: www.gimsz.sulinet.hu 

E-mail: gepipari@gimsz.sulinet.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
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701 gépészet 

szakmacsoport / 

gépészet ágazat 

angol 

német 

(4+1 évf.) két osztályt indítunk 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Kimenet: 

Gépgyártástechnológiai technikus 

60 

702 informatika 

szakmacsoport   

távközlési ágazat 

angol 

német 

(4+1 évf.) egy osztályt indítunk 

Kimenet: Infokommunikációs hálózatépítő és 

üzemeltető 

30 

703 informatika 

szakmacsoport / 

informatika ágazat 

angol 

német 

(4+1 évf.) egy osztályt indítunk 

Kimenet: CAD-CAM informatikus 30 

 

Felvételi vizsga: Nincs 

A felvétel feltétele: 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 magyar nyelv és irodalom 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). 

Rangsorolás: A fentiek alapján összesen 30 pontot lehet maximálisan szerezni és ennek alapján alakul ki a felvételi 

sorrend. 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Az iskola közelében lévő kollégiumok valamelyikében. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai 

Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők) integrált nevelése-

oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: A tanulmányi 

területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. További feltétel az 

egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmasság. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt nap ideje: 2014. november 3. (kedd) a vidéki tanulóknak és november 4 (szerda) a Szombathelyi tanulóknak. 

Mindkét nap 800 kezdéssel. 

Az iskola képzési rendszere: Az iskola a következő tanévben nappali tagozaton négy osztályt iskoláz be technikus 

képzés keretében műszaki szakterületre a 9. évfolyamon: 

GÉPÉSZET ágazat (két osztályt indítunk) Képzési idő: 4+1 évf. 

Választható technikus kimenet: Gépgyártástechnológiai technikus 

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


TÁVKÖZLÉS ágazat (egy osztályt indítunk) Képzési idő: 4+1 évf. 

Választható technikus kimenetek: Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető 

INFORMATIKA ágazat (egy osztályt indítunk) Képzési idő: 4+1 évf. 

Választható technikus kimenetek: CAD/CAM informatikus 

  



 

SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC HEFELE MENYHÉRT ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9700 Szombathely, Szent M. u. 77. 

Intézményvezető: Dr. Szalai Péter 

Beiskolázási felelős: Stangl Sándor műszaki tanár 

Szervezeti egység kód: SZMSZC 181102 

Telefon/fax: 94/501-344, 94/313-262 

Honlap: www.hefele.sulinet.hu 

E-mail: hefele@hefele.sulinet.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
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Szakmacsoport/ ágazat 
Választható 
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Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 

F
el

ve
h

et
ő

 

lé
ts

zá
m

 

201 Építészet/építőipar 

  

angol, 

német 

(4+1évfolyamos) 
magasépítő technikus 

30 

202 Építészet/építőipar 

 

angol, 

német 

(4+1évfolyamos)  
mélyépítő technikus 

30 

203 Faipar/ 

faipar  

 

angol, 

német 

(4+1évfolyamos) 
 faipari technikus  

 
30 

204 Művészet, közművelődés, 

kommunikáció/képző- és 

iparművészet 

angol, 

német 

(4+1évfolyamos) 
dekoratőr  + ráépülés lakberendező  
(pályaalkalmassági vizsgálat szükséges) 

 

30 

205 Közlekedés/közlekedésépí

tő 

angol, 

német 

(4+1évfolyamos) 
vasútépítő és fenntartó technikus 

 

30 

206 Környezetvédelem-

vízgazdálkodás/ 

környezetvédelem-

vízgazdálkodás 

angol, 

német 

(4+1évfolyamos) 
vízügyi technikus 

 30 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 
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- Szakmacsoport 

Választ-

ható 

nyelv 

Egyéb információ 

(megszerezhető szakképesítés) 
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207 Építészet szakmacsoport német ács 25 

208 Építészet szakmacsoport német bádogos 25 

209 Építészet szakmacsoport német 
festő, mázoló, tapétázó (pályaalkalmassági 

vizsgálat szükséges) 
25 

210 Építészet szakmacsoport német kályhás 25 

www.hefele.sulinet.hu
mailto:hefele@hefele.sulinet.hu


211 Építészet szakmacsoport német kőműves és hidegburkoló 25 

212 Építészet szakmacsoport német szárazépítő 25 

213 Faipar szakmacsoport német asztalos 25 

214 Faipar szakmacsoport német kárpitos 25 

215 
Közlekedés 

szakmacsoport 
német járműfényező 25 

216 
Környezetvédelem-

vízgazdálkodás 
német víz- és csatornaműkezelő 25 

 

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: 

A Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum által működtetett kollégiumokban az elhelyezés biztosított. 

 

A 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. 

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

jogosult. 

 



 

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 kedvezményekre 

jogosult. 

 

További információk (szakgimnázium): 

1. Szakgimnáziumok – jogszabályban is meghatározott – alapvető feladatai: 

 az általános műveltség megalapozása 

 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 

2. 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 – beszámításra kerülnek az érettségi utáni szakképzésbe. 

3. A műszaki szakképzéseinkben az egyes szakmáknak megfelelően magas színvonalú AutoCad, ArchiCad és 

CNC kezelői képzésben részesülnek diákjaink. 

4. Tanórán kívüli lehetőségek: könyvtár (internet lehetőséggel), vízi tábor, sí tábor. Sportfoglalkozások széles 

választéka: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, atlétika. 

 

 

 

További információk (szakközépiskola): 

 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 

vagy gazdálkodó szervezetnél), 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. 

 

 

Elérhetőségek: 

A beiskolázási felelős munkaidőben elérhető, ezen kívül az iskola honlapján megadott e-mail címre várjuk 

kérdéseiket. 

  



SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC RÁZSÓ IMRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS 

SZAKISKOLÁJA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9900 Körmend, Rákóczi u. 2. 

Intézményvezető: Varga Zoltánné 

Beiskolázási felelős: Bősze Zoltánné igazgatóhelyettes 

Telefon/fax: 06-94/594-077 

Honlap: http://razso.kormend.hu 

E-mail: iskola@razso.sulinet.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK  

B
el

ső
 k

ó
d

 

Szakmacsoport/ ágazat 
Választ-

ható nyelv 

Egyéb információ 
(pl. szakmai továbbhaladás  

a 12. évf. után…) 

F
el

ve
h

et
ő

 

lé
ts

zá
m

 

401 Közlekedésgépész német/ 

angol 

A matematika, az idegen nyelv és az informatika 
oktatása csoportbontásban történik.  

Szakmai kimenet: Autószerelő 
26 

402 Ügyvitel német/ 

angol 

A matematika, az idegen nyelv és az informatika 

oktatása csoportbontásban történik.  
Szakmai kimenet: Ügyviteli titkár 

26 

403 Kereskedelem német/ 

angol 

A matematika, az idegen nyelv és az informatika 

oktatása csoportbontásban történik.  
Szakmai kimenet: Logisztikai ügyintéző 

26 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A felvétel feltétele: Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. Ügyvitel 

szakmacsoportban pályaalkalmassági vizsgálat. 

Rangsorolás: 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. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: -  

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:  

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók 

(mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – 

hallási fogyatékos, látási fogyatékos) integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:   

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje: 2015. november 12. (csütörtök) 11:00 

 

További információk: 
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411 Gépészet német Ipari gépész 16 
412 Faipar német Asztalos 16 
413 Faipar német Kárpitos 16 

http://razso.kormend.hu/
mailto:iskola@razso.sulinet.hu


 

414 Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 

német Eladó 
16 

415 Mezőgazdaság német Mezőgazdasági gépész 16 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A felvétel feltétele: Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Rangsorolás: 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. 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: - 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: 

Mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos – 

hallási fogyatékos, látási fogyatékos. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok:  

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje: 2015. november 12. (csütörtök) 11:00 

 

További információk: A szakma megszerzése után 2 év alatt érettségi szerezhető.  

Várhatóan ösztöndíjas képzések: Asztalos, Kárpitos, Ipari gépész 

  



SZOMBATHELYI MŰSZAKI SZC NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI. 

INFORMATIKAI. MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA 

OM azonosító: 203062 

Címe: 9735 Csepreg Rákóczi u. 13-15. 

Intézményvezető: Dorner Kornél 

Beiskolázási felelős: Mészáros Judit 

Telefon/fax: 06 94 565040 

Honlap: www.ntszki.hu 

E-mail: csepreg@ntszki.hu 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 
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301 közgazdaság angol,  4 éves képzés közgazdasági ágazaton; 11.-

évfolyamtól 2 nyelv oktatása (angol és német) 
15 

302 informatika angol 4 éves képzés informatikai ágazaton;. 11.-

évfolyamtól 2 nyelv oktatása (angol és német) 
30 

303 kereskedelem angol 4 éves képzés kereskedelem ágazaton;. 11.-

évfolyamtól 2 nyelv oktatása (angol és 

német) 

15 

 

Felvételi vizsga: nincs 

 

A felvétel feltétele: A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményei. Aki informatika ágazatra jön, annak figyelembe 

vesszük az informatika tantárgy osztályzatát. Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az 

igazoltan halmozottan hátrányos tanulót, majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 

az iskola székhelyén található. 

 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Az iskola udvarán elhelyezkedő kollégiumunkban minden igénylő számára helyet 

tudunk biztosítani. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:   

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, autizmus spektrumzavar, érzékszervi fogyatékos, hallási-látási) integrált nevelése-

oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

 

Nyílt napok ideje: 2015. október 15 csütörtök 9 óra és 

    2015 november 17. kedd 9 óra 

 

www.ntszki.hu
mailto:csepreg@ntszki.hu


 

További információk: 9. évfolyamos diákjaink számára igyekszünk netbookot biztosítani tanulmányaik segítése 

céljából. A 11. évfolyamtól a diákok már két nyelvet tanulnak. (angolt és németet.) Az informatikai ágazatban 

tanulók Oracle képzésben vehetnek részt, amely a munkaerőpiaci elhelyezkedést segítheti.  

 

Az érettségit követő lehetőségekről: 

Az iskola érettségizett tanulói tovább tanulhatnak, elsősorban gazdasági és informatikai felsőoktatási 

intézményekben. A tovább nem tanuló végzett diákok az iskolában folytathatják tanulmányaikat, szerezhetnek 

szakmai képesítést a táblázatnak megfelelően: 

 

 

 

OKJ SZERINTI KÉPZÉSEK 

Szakma neve OKJ szakmaszám 
Felvételi 

követelmény 

K
ép

zé
si

 

id
ő
 

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 54 344 01 érettségi 1 év  

Gazdasági informatikus 54 481 02 érettségi 1 év  

Informatikai rendszergazda 54 481 04 érettségi 1 év  

Szoftverfejlesztő 54 213 05 érettségi 1 év  

Logisztikai ügyintéző 5434501 érettségi 1 év  

 

Logisztikai ügyintéző képzésünket duális formában oktatjuk. E szerint a diákok a gyakorlati képzésüket munkahelyi 

környezetben, vállalatoknál végzik. 
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312 műszaki/informatika angol számítógép-szerelő, -karbantartó 12 

314 műszaki/gépészet angol 

vagy 

német 

szerszámkészítő 

24 

 

Felvételi vizsga: nincs. 

 

A felvétel feltétele: A felvételi rangsorolás a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményei. Aki informatikai szakmát tanul, annak 

figyelembe vesszük az informatika tantárgy osztályzatát. Aki szerszámkészítő szakmát tanul, abban az esetben a rajz 

tantárgy eredményét is beszámítjuk. 

Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük az igazoltan halmozottan hátrányos tanulót, 

majd azt a jelentkezőt, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyén található. 

 

 

Kollégiumi elhelyezés lehetősége: Az iskola udvarán elhelyezkedő kollégiumunkban minden igénylő számára helyet 

tudunk biztosítani. 

 

 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk:  

Az intézmény Alapdokumentumában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos, hallási-látási) integrált nevelése-oktatása. A szakértői 

véleményeket kérjük mellékelni. 

 



 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra vonatkozó szabályok: 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

 

Nyílt napok ideje:   2015. október 15 csütörtök 9 óra és 

       2015 november 17. kedd 9 óra 

 

 

További információk: A szerszámkészítő szakma hiányszakma. Ezt a képzésünket duális képzési formában oktatjuk. 

A gyakorlati képzés egy dinamikusan fejlődő magyar cégnél a csepregi Uniriv KFT-nél biztosított. A tanulók 

ösztöndíjban részesülnek, ami a tanulószerződéstől függően, akár 70000 Ft is lehet havonta. Érettségizettek 

jelentkezését is várjuk. 

Szakiskolát végzett diákok számára 2 éves, esti tagozatos érettségire felkészítő kurzust szervezésére is van 

lehetőségünk. 


