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I .  Szakg imnáz ium –  Techn i kum (5  év)  
 

9-10. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen nyelv választási lehetőség: 
angol vagy német ) mellett ágazati alapképzés, 11.-12 évfolyamon kötelező érettségi 
tantárgyi és szakmai, 13. évfolyamon nyelvi és szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
folyik. 

A jelenleg nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton 3 ágazatban kínálunk 
továbbtanulási lehetőséget: 

1101 Technikum - közlekedésgépész ágazatban Az érettségivel megszerezhető 
technikusi végzettség:  54 525 15 Gépjárm ű mechatronikai technikus - 
AUTÓSZERELŐ 
Felvehető létszám: 34 fő 
 

1102 Technikum - gépészet ágazatban Az érettségivel megszerezhető technikusi 
végzettség: 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus  
Felvehető létszám: 17 fő 
 

1103 Technikum - építőipari ágazatban Az érettségivel megszerezhető technikusi 
végzettség: 54 582 03 Magasépít ő technikus  
Felvehető létszám: 17 fő 
 

 

I I .  Szakközép i sko la  –  Szakképz ő i s ko la  (3  év )  

A jelenleg nyolcadikos  tanulók számára a következő szakmák indítását tervezzük. 
A teljes képzési idő 33 %-ában közismereti  oktatás(idegen nyelvválasztási lehetőség 
angol  vagy német  ) 67 %-ában szakmai elméleti  és gyakorlati  képzés folyik. A 9. 
évfolyamon ágazati szakmai alapképzés történik 



Sikeres szakmai bizonyítvány megszerzése a következ őkben  felsorolt  munkakörök 
betöltésére jogosít, valamint igény esetén további 2 tanév  sikeres teljesítése után 
érettségi  bizonyítvány szerezhető, nappali vagy esti tagozaton. 
Iskolai tanműhelyeinkben indított csoportok létszáma 12 fő. ZF csoport 15 fő 
 
KÓD  Szakma neve        OKJ szám  

1201  Asztalos       34 543 02 

1202  Autógyártó             ZF csoport    34 521 01 

1203  Festő, mázoló, tapétázó     34 582 04 

1204  Gépi és CNC forgácsoló ZF csoport    34 521 15 

1205  Gépi és CNC forgácsoló Iskolai tanműhely  34 521 15 

1206  Hegesztő       34 521 06 

1207  Járműfényező       34 525 03 

1208  Karosszérialakatos      34 525 06 

1209  Kőműves       34 582 14 

1210  Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  34 582 09 

1211  Divatszabó (szakirány: női szabó)    34 542 08 

1212  Villanyszerelő (szakirány épületvillamosság)  34 522 05 

1213  Víz-, és csatorna-rendszerszerelő                34 582 12 

1214  Mechatronikus-karbantartó ZF csop or t   34 523 01 

1215             Orientációs osztály 

 
 
 
A szakmai beiskolázás feltétele az egészségügyi alkalmasság és a fenntartó által 
engedélyezett létszám megléte. A festő, mázoló, tapétázó szakma esetében 
pályaalkalmassági követelményeknek kell megfelelni, melyet írásbeli teszttel mérünk.  
Az előzetesen felvételt nyert, de orvosilag nem alkalmas tanulók részére az iskola egyéb 
képzési rendszerében a szabad férőhelyek mértékéig továbbtanulási lehetőséget kínál fel.
  
Felvételi vizsgát nem szervezünk.  
 
A felvételi sorrend kialakításának elvei:  
1. Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi átlag magyar nyelv és 
irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, 
biológiából, földrajzból). 
 
 
 
 
Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük: 
1. a hátrányos helyzetű tanulót 
2. az iskolához közelebbi lakóhellyel rendelkező tanulókat 
3. teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben 



 
Annak a tanulónak, aki az orvosi alkalmassági vizsg álaton és a beiratkozáson nem 
jelenik meg, vagy az orvosi alkalmassági vizsgálato t nem fejezi be, nem tudunk 
helyet biztosítani még akkor sem, ha el őzetesen értesítettük a felvételr ől. 
 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és a sajátos nevelési igényű 
tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók tudnak részt venni iskolánkban a 
középfokú felvételi eljárásban (kivétel 1202 autógyártó, 1204 kódszámú gépi forgácsol , 
és a 1214 mechatronikus-karbantartó szakma) . 
 
A 9. évfolyamra jelentkezőknél kérjük megjelölni: 
- az elsajátítandó szakmát  
- a választott idegen nyelvet  (német vagy angol) 
 
A 1215 kódszámon meghirdetett orientációs osztály: 
Kompetencia-fejlesztő év lehetőségét, azoknak a fiataloknak, ajánljuk akik  
bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik 
be. Az év során azoknak az alapkompetenciáknak a fejlesztése folyik, amelyek a 
szakképző iskolába való belépésnek feltétele és szükségesek a szakma elsajátításához 
 
Jelentkezési lapok beadási határideje: 2020. február 19. 
 

 

I I I .  Szakképz ő i s ko la i  szakmai  képzés  (2  év)  

Az érettségi vizsgát sikeresen teljesítők részére OKJ szerinti szakképzést indítunk 
(kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint: 

Szakképesítés megnevezése és OKJ száma  Egyéb megkötések  

Gépi és CNC  forgácsoló   34 521 15 Iskolai tanműhely / 
ZF tanműhely 

   Autógyártó        34 521 01 ZF tanműhely 
 

 
IV .  Techn ikumi  szakmai  képzés (2  év ) 

 

Érettségivel rendelkezők részére OKJ szerinti szakképzést indítunk (kizárólag szakmai 
elméleti és gyakorlati képzés keretében) a következők szerint: 

Szakma megnevezése és OKJ száma  Képzési id ő 

Gépjármű mechatronikai technikus - Autószerelő  54 525 15  2 év 

Magasépítő technikus                          54 582 03 2 év 
 



V.  Egyéb  

 
A felvételt nyert tanulóink számára saját kollégiumban  elhelyezési, valamint 
éttermünkben kedvezményes étkezési  lehetőséget tudunk biztosítani. 

 

A tanulói igényeket is figyelembe véve, az alábbi ingyenes szabadidős tevékenységet 
lehet választani: Színjátszókör 
 

A beiratkozással és a felvétellel kapcsolatban tájé koztatást ad:  
Bányászi Manuéla  iskolatitkár +36 70 400 2839 

 
Jelen beiskolázási lehetőségek változhatnak jogszabályi módosulások, valamint későbbi 
fenntartói döntések alapján. 
Iskolánk lehetőségeit, oktatási kínálatunkat nyílt nap keretében mutatjuk be az érdeklődő 
nyolcadikos tanulóknak és szüleiknek. 
 

A nyílt nap 
időpontja:  

2019. november  29. péntek  8 órától  - Eger, Kertés z u. 128. 
 
 
Az iskola valamennyi oktatott szakmájának bemutatása a 
tanműhelyeinkben. Lehetőség nyílik a szakma egyes fogásainak 
kipróbálására. 

 

 
 
Eger, 2019. október 18.  

 

 
 

Uzelman Tamás  
igazgató  

 

 


