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KÉPZÉSI PROFILUNK: 

A 2021-ben 50 éves jubileumát ünneplő Wigner Jenő Műszaki, Informatikai 

Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium büszke arra, hogy szakmai 

tevékenységét több évtizedes gyakorlata, és a műszaki szakemberképzésben szerzett 

tapasztalata alapján folytatja. Képzéseinket folyamatosan Eger és a régió iparának igényeihez 

igazítjuk, nem iskolánk pillanatnyi érdekeihez. 

mailto:busaki@wignerkozepiskola.hu
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Technikumi képzéseink keretében érettségit és szakmai végzettséget szereznek 

tanulóink, és az azt követő továbbtanulásra készítjük fel őket. Az érettségivel együtt 

szakmát szerző tanulóink célja alapvetően a műszaki és katonai felsőoktatás, 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. Tanulóink a gyakorlatorientált 

oktatásnak köszönhetően olyan szaktudást szereznek, amellyel növelhetik munkaerőpiaci 

lehetőségeiket. A tanműhelyeikben szerzett szakmai tudás hatalmas előnyt jelent a 

munkaerőpiacon más iskolák tanulóival szemben.  

A kadét tagozat és a honvédelem ágazat keretében a tiszti, illetve altiszti 

továbbtanulás irányába segítjük tanulóinkat elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával. 

Kiváló kapcsolatokat ápolunk a Magyar Honvédség intézményeivel, alakulataival. Támogatónk 

a szentendrei Altiszti Akadémia, a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő ezred és a 

Honvédelmi Sportszövetség.  

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: heti 18 órában tanulnak angolt. Folytatásaként a tizedik–

tizenharmadik évfolyamokon emelt óraszámú oktatás keretében biztosítjuk a lehetőséget a 

tanulóknak a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga letételére.  

A műszaki orientációval bővített gimnáziumi képzéseinket (hat és négy osztályos 

formában) azoknak a tanulóknak ajánljuk, akik még nem tudják, nem akarják eldönteni, milyen 

irányba szeretnének továbbtanulni, több területbe is szeretnének belekóstolni a végső 

elhatározás előtt. Számukra már a 7. és 9. évfolyamtól szakmai orientációt biztosítunk, annak 

érdekében, hogy a biztos alapok elmélyítése mellett megismerkedjenek a műszaki területek 

szépségeivel. 11. évfolyamtól fakultáció keretében tanulnak elektronikát, a gépészetet és 

programozást. 

Szakképző iskolai képzéseink keretében három év alatt lehet szakmai végzettséget 

szerezni. Ezt az oktatási formát azoknak ajánljuk, akik nem, vagy csak később szeretnének 

érettségit tenni. 

A technikumi és szakképző iskolai képzésben tanuló diákjaink már 9. évfolyamtól 

ösztöndíjat kapnak, melynek összege a mindenkori minimálbérhez, az ágazati alapvizsga 

után pedig a tanulmányi eredményhez igazodik. 

A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium egyházi fenntartásban működik, fenntartója a Hit Gyülekezete. Más egyházi 

fenntartású iskolákkal ellentétben nem kérünk kötelező hitéleti tevékenységet tanulóinkkal és 



szüleikkel szemben: az általános polgári értékek képviseletét és betartását várjuk el 

diákjainktól.  

Képzéseink minőségének és színvonalának emelt szintű biztosítását a Wigner Iskola 

Közalapítvány segíti: tanulóink szülei évi 60 000 Ft-os alapítványi hozzájárulással támogatják 

tevékenységét. 

 

 

HONNAN TUDOD, HOGY A WIGNER 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, 

 szakmát szeretnél tanulni, modern technikai környezetben, 

 szeretnél egy jó közösség tagja lenni, középiskolás éveidet izgalmasan szeretnéd 

eltölteni. 

 

TANULMÁNYI TERÜLETEINK A 2021/2022. TANÉVRE: 

1004 Négy évfolyamos, műszaki orientációval bővített gimnázium 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés, angol és német nyelv elsajátításával. A képzés során 

műszaki ismeretek keretében elektronikát, gépészetet és programozást tanulhatsz. 

 

1006 Hat évfolyamos, műszaki orientációval bővített gimnázium 

6 évfolyamos gimnáziumi képzés, angol és német nyelv elsajátításával. A képzés során 

műszaki ismeretek keretében elektronikát, gépészetet és programozást tanulhatsz. 

 

2001 Technikum, gépészet ágazat, általános tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 

13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt 

szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  

 

2002 Technikum, gépészet ágazat, reál tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  Emelt szintű 

matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai 

végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 

továbbtanulás szempontjából. Lehetőséget biztosítunk további kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 



2003 Technikum, gépészet ágazat, kadét tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 

13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt 

szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  Az ide jelentkezők 

honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is tehetnek. Sokrétű 

honvédelmi tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, tiszti 

továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

2004 Technikum, gépészet ágazat, nyelvi előkészítő osztály: 

6 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés során végig 

emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi felkészítéssel. A 

képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga 

emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.   

 

3001 Technikum, elektronika és elektrotechnika ágazat, általános tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 

13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt 

szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  

 

3002 Technikum, elektronika és elektrotechnika ágazat, reál tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  Emelt szintű 

matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai 

végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 

továbbtanulás szempontjából. Lehetőséget biztosítunk további kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

3003 Technikum, elektronika és elektrotechnika ágazat, kadét tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 

13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt 

szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  Az ide jelentkezők 

honvédelmi alapismereteket tanulnak, melyből érettségi vizsgát is tehetnek. Sokrétű 

honvédelmi tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, tiszti 

továbbtanulásra. A tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 

3004 Technikum, elektronika és elektrotechnika ágazat, nyelvi előkészítő osztály: 

6 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés során végig 

emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi felkészítéssel. A 

képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga 

emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.   

 

4001 Technikum informatika és távközlés ágazat, általános tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 

13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt 

szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  

 

4002 Technikum, informatika és távközlés ágazat, reál tagozat: 

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  Emelt szintű 

matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai 

végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 



továbbtanulás szempontjából. Lehetőséget biztosítunk további kiemelt tantárgyak 

emelt szintű érettségi vizsgájának megszerzésére. 

 

4003 Technikum, informatika és távközlés ágazat, nyelvi előkészítő osztály: 

6 évfolyamos technikumi képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés során végig 

emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi érettségi felkészítéssel. A 

képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga 

emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.   

 

5001 Honvédelem ágazat (honvéd kadét ágazati képzés): 

5 évfolyamos technikumi képzés informatika szakirányban, angol vagy német nyelv 

elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. 

A szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás 

szempontjából.  Az ide jelentkezők honvédelmi ágazati tantárgyakat, majd az 

informatika ágazathoz tartozó szakmai tartalmat tanulnak. Sokrétű honvédelmi 

tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, tiszti továbbtanulásra. A 

tagozatra fizikai alkalmasságit kérünk! 

 
6001 Szakképző iskola, gépi és CNC forgácsoló: 

3 évfolyamos szakképző iskolai képzés, angol vagy német nyelv elsajátításával.  

 

6002 Szakképző iskola, villanyszerelő: 

3 évfolyamos szakközépiskolai (szakképző iskolai) képzés, angol vagy német nyelv 

elsajátításával. 

 

 

KOLLÉGIUM: 

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

 

NYÍLT NAP:  

 A nyílt napot ebben a tanévben nem tudjuk a hagyományos formában megtartani. Az 

iskola honlapjára (www.wignerkozepiskola.hu) felkerülő regisztrációs felületen keresztül lehet 

bekapcsolódni az intézmény online nyílt napjaiba. 

 A regisztrált résztvevőket folyamatosan tájékoztatni fogjuk a felvételivel kapcsolatos 

hírekről, eseményekről, feladatokról. Eljuttatjuk hozzájuk az iskola életét és képzéseit 

bemutató videós összeállításokat. 

 

Az érdeklődő tanulók és szüleik közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni az iskola 
vezetésével is, egyéni kérdéseikkel és kéréseikkel forduljanak hozzánk bizalommal. 
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FELVÉTELI INFORMÁCIÓK:  

A négy évfolyamos gimnáziumi, a technikumi és a szakképző iskolai képzéseinknél az 

általános iskolai eredményeket vesszük figyelembe (6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, 

matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi fizika jegy). 

 

 Elérhető pontszám: 70 pont  

 Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2021. február 19. 

 Alkalmassági vizsga (csak kadét tagozatokon és a honvédelem ágazaton): 

2021. március 02., 14.00 óra 

 
A reál tagozatos technikumi képzésekre (2002, 3002, 4002. tanulmányi terület) az 

általános iskolai eredmények (6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, 

idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi fizika jegy) mellett az egységes központi írásbeli 

vizsga pontszámát is figyelembe vesszük. 

 

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

központi írásbelin szerezhető pontszám: 100 pont) 

 Jelentkezési határidő a központi írásbelire: 2020. december 04. 

 A központi írásbeli időpontja: 2021. január 23. 10.00 óra 

 

A hat évfolyamos gimnáziumi képzésünknél az általános iskolai eredményeket vesszük 

figyelembe (5. év végi és 6. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv). 

 

 Elérhető pontszám: 40 pont  

 Jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2021. február 19. 

 

 

 

A WIGNER ONLINE NYÍLT NAPOKRÓL ÉS A BEISKOLÁZÁSRÓL AZ 

ISKOLA HONLAPJÁN (WWW.WIGNERKOZEPISKOLA.HU) ÉS 

FACEBOOK, VALAMINT INSTAGRAM OLDALÁN KERESZTÜL 

FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZTATJUK AZ ÉRDEKLŐDŐKET!  

 

BŐVEBB, EGYÉNI FELVILÁGOSÍTÁSSAL SZÍVESEN ÁLLUNK 

RENDELKEZÉSRE SZEMÉLYESEN VAGY TELEFONON IS! 


