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Képzési profilunk: 

A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium a szakgimnáziumi 
(technikumi) képzés keretében érettségire és az azt követő továbbtanulásra készít fel. 
Alapvetően a műszaki és katonai felsőoktatás vagy az érettségi utáni szakképzés 
tanulóink célja, de a Wignerben megszerezhető innovativitás és kreativitás alapja az életben 
való biztos boldogulásnak is. Az iskolánk által biztosított többletórák, fakultációk, 
szakkörök hatékonyan támogatják ezeknek a céloknak az elérését.  

Szakgimnáziumi (technikumi) képzéseinkben tanulóink a gyakorlatorientált oktatásnak 
köszönhetően olyan szaktudást szereznek, amellyel növelhetik munkaerőpiaci lehetőségeiket. 
A szakmai ágazati képzéseknek megfelelően diákjaink kötelezően szakmai érettségi vizsgát 
tesznek. A tanműhelyeikben szerzett szakmai tudás hatalmas előnyt jelent a munkaerőpiacon 
más iskolák tanulóival szemben.  

A katonai tagozat keretében a tiszti, illetve tiszthelyettesi továbbtanulás irányába 
segítjük tanulóinkat elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával. Kiváló kapcsolatokat 
ápolunk a Magyar Honvédség intézményeivel, alakulataival. Támogatónk a szentendrei Altiszti 
Akadémia dandárja.  

A reál tagozatunkat kifejezetten a felsőoktatásba készülőknek ajánljuk. A matematika és 
fizika emelt óraszámú oktatása sikeresen felkészíti tanulóinkat az emelt szintű érettségire, 
ezáltal a továbbtanulásra.  

A nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyam előtti évben idegen nyelvből intenzív nyelvi 
felkészítést kapnak a tanulók. Folytatásaként a tizedik–tizenharmadik évfolyamokon emelt 
óraszámú oktatás keretében biztosítjuk a lehetőséget a tanulóknak az emelt szintű érettségi 
vizsga letételére.  

A honvédelmi ágazati képzésünkre azokat a tanulókat várjuk, akik már elkötelezettek a 
honvédelmi pálya iránt és az ahhoz szükséges műszaki alapokat is el kívánják sajátítani. 



A Wigner Középiskola magán köznevelési intézmény, fenntartója a Wigner Iskola 
Közalapítvány. A képzés minőségének és színvonalának emelt szintű biztosításához a 
szakképző iskola térítési díjat szed, melynek mértéke 60 000 Ft/tanév. 
 

 

Honnan tudod, hogy a Wigner Középiskola az ideális választás számodra? 

 fontosnak tartod a jövőd, 

 kulturált környezetben szeretnél tanulni, 

 érdeklődsz a műszaki területek iránt, 

 vállalkozó szellemű vagy, szeretnéd magad több területen kipróbálni, 

 innovatív, kreatív ember szeretnél lenni, 

 a műszaki felsőoktatásba készülsz, és olyan alapot szeretnél, amely segítségével nem 

csak bejutsz oda, de el is végzed azt, 

 szíveden viseled a honvédelem ügyet, szeretnél megismerkedni annak 

hagyományaival és szokásaival, altiszti vagy tiszti pályára készülsz, 

 mindenképpen szakmát szeretnél tanulni, modern technikai környezetben, 

 szeretnél egy jó közösség tagja lenni, középiskolás éveidet izgalmasan szeretnéd 

eltölteni. 

 

Gépészet ágazat leírása: 

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szinten 

automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is szívesen végzik, akik 

szeretnek alkotni, szerszámokat használni.  

Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik nyitottak arra, hogy tanulmányaikat 

szakirányú felsőfokú intézményben folytassák. 

A gépgyártás-technológiai technikus önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz 

gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus 

berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. 

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési 

feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, 

ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok 

végrehajtásában. Alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel. 

 

Informatika ágazat leírása: 

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de különösen a 

számítógéppel – megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszerzésével, 

(gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik. 

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a 

számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett 

szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a 

munkaerőpiacon.  

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég 

munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati 

eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. Képes a 

hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások 

telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására. Elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, 

tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását, felhőszolgáltatásokat kezel. 



Villamosipar-elektronika ágazat leírása: 

A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok alkalmassá válnak vezérlési és 

szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos feladatok 

ellátására, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére.  

Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az 

elektronika és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló 

technológiai környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú 

tanulmányok folytatására is. 

Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és 

elektrotechnikai szakembere. Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint 

elektronikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása 

és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD 

(elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző 

és gyártó eszközöket használ és programoz, komplex elektronikai áramkörökben módszeres 

hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri egységeket, elemeket. 

 

Honvédelmi ágazat leírása: 

A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki 

ismeretekre épülő képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyarország biztonságáért és 

fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel. 

A képzés során a honvéd kadét alapszakma választható szakirányainak köszönhetően 

a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátosságaival, valamint a 

környezetkárosító hatásokkal, az informatika/infókommunikáció jelenével és jövőjével. 

A szakmai gyakorlatokon jól felszerelt, műhelyekben, gyakorlótereken és lőtereken 

korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. 

 

 

Tanulmányi területeink a 2020/2021. tanévre: 

1) 0001 Szakgimnáziumi képzés (technikum), gépészet ágazat, általános tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. 

 

2) 0002 Szakgimnáziumi képzés (technikum), gépészet ágazat, katonai tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. Az ide jelentkezők honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi 

vizsgát is tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek 

az altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

3) 0003 Szakgimnáziumi képzés (technikum), gépészet ágazat, reál tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával.  Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam 

végén érettségivel és technikusi vizsgával zárul. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt 

tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 



4) 0004 Szakgimnáziumi képzés (technikum), villamosipar-elektronika ágazat, 

általános tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. 

 

5) 0005 Szakgimnáziumi képzés (technikum), villamosipar-elektronika ágazat, 

katonai tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. Az ide jelentkezők honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi 

vizsgát is tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek 

az altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

 

6) 0006 Szakgimnáziumi képzés (technikum), villamosipar-elektronika ágazat, reál 

tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával.  Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam 

végén érettségivel és technikusi vizsgával zárul. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt 

tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

7) 0007 Szakgimnáziumi képzés (technikum), informatika ágazat, általános tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. 

 

8) 0008 Szakgimnáziumi képzés (technikum), informatika ágazat, katonai tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával 

zárul. Az ide jelentkezők honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi 

vizsgát is tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek 

az altiszti, tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

9) 0009 Szakgimnáziumi képzés (technikum), informatika ágazat, reál tagozat: 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés angol vagy német nyelv 

elsajátításával.  Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam 

végén érettségivel és technikusi vizsgával zárul. Lehetőséget biztosítunk a kiemelt 

tantárgyak emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

10) 0010 Szakgimnáziumi képzés (technikum), gépészet ágazat, nyelvi előkészítő 

osztály: 

6 évfolyamos szakgimnáziumi (technikum) képzés angol nyelv elsajátításával. A 

képzés során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 

érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi 

vizsgával zárul. 

 

11) 0011 Szakgimnáziumi képzés (technikum), villamosipar-elektronika ágazat, 

nyelvi előkészítő osztály: 



6 évfolyamos szakgimnáziumi (technikum) képzés angol nyelv elsajátításával. A 

képzés során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 

érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi 

vizsgával zárul. 

 

12) 0012 Szakgimnáziumi képzés (technikum), informatika ágazat, nyelvi előkészítő 

osztály: 

6 évfolyamos szakgimnáziumi (technikum) képzés angol nyelv elsajátításával. A 

képzés során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 

érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi 

vizsgával zárul. 

 

13) 0013 Honvédelmi ágazati képzés 

5 évfolyamos szakgimnáziumi (technikumi) képzés gépészet, informatika vagy 

villamosipar-elektronika szakirányban, angol vagy német nyelv elsajátításával. A 

képzés a 13. évfolyam végén érettségivel és technikusi vizsgával zárul. Az ide 

jelentkezők honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is 

tehetnek. Sokrétű katonai tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, 

tiszti továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

 

Kollégium: 

Saját, felújított kollégiumunkban minden felvételt nyert fiú elhelyezésére lehetőség van. 
 

 

Nyílt nap: 2019. november 22., 8 és 11 órától. 

A nyílt nap alkalmával megismerkedhetnek az iskola képzéseivel, megtekinthető az 

iskola és a kollégium épülete, szaktantermei, kollégáink és az intézmény vezetője 

válaszolnak a felmerülő kérdésekre. 

 

A nyílt nap programjain való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, amely az iskola 

honlapján keresztül elérhető. 

 

A nyílt napon kívül előzetes egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére áll az 
iskola pályaválasztási felelőse és igazgatója is. 

 
 

Felvételi információk:  

Szakgimnáziumi (technikumi) képzéseinknél a tanulmányi eredmények 

meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, 

idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakat vesszük figyelembe. 

 

 Elérhető pontszám: 70 pont  

 Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2020. február 19. 

 Alkalmassági vizsga (csak katonai tagozatokon és a honvédelmi ágazaton): 

2020. február 25., 14.00 óra 



 
Felvétel a reál tagozatos képzésre (0003, 0006, 0009. tanulmányi terület): 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények, és az egységes központi 
írásbeli vizsga alapján történik. 
A tanulmányi eredmények meghatározásánál a 6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv; és a 7. év végi és 8. félévi fizika tantárgyakat 

vesszük figyelembe. 

 

 Elérhető pontszám:170 pont (általános iskolából hozott pontszám:70 pont, 

központi írásbelin szerezhető pontszám: 100 pont) 

 Jelentkezési határidő a központi írásbelire: 2019. december 06. 

 A központi írásbeli időpontja: 2020. január 18. 10.00 óra 

 Igazolt akadályoztatás (betegség, megjelenés hatóságok előtt, stb.) esetén 

pótfelvételire adunk lehetőséget. A pót-írásbeli időpontja: 2020. január 23. 

14.00 óra 

 Az írásbeli megtekintésének időpontja: 2020. január 24. 8.00–16.00 óra 

 

 

 

 


