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Fogadják szeretettel pályaválasztási tájékoztatónkat, amelynek célja, hogy az 

iskolánkkal kapcsolatos legfontosabb ismereteket az érdeklődők megkapják. 

Képzés kínálatunk 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

Képzési idő: 4 év – szakgimnáziumi érettségi és szakmai képesítés szerezhető. 

 

  

Szakgimnáziumi ágazati képzéseink 

Tagozat 

száma 

A szakképesítés 

megnevezése 
Megjegyzés 

Képzési 

idő (év) 
Munkarend 

0001 Informatika 
érettségi + szakma 

(irodai informatikus) 
4 nappali 

0002 Gépészet 
érettségi + szakma 

(gyártósori gépész) 
4 nappali 

0003 
Kereskedelem-

marketig 

érettségi + szakma 

(eladó) 
4 nappali 

0004 Turisztika 
érettség + szakma 

(szállodai recepciós) 
4 nappali 

0005 Képző- és iparművészet 
érettségi + szakma 

(képző- és iparművészeti 

program- és projektszervező) 

4 nappali 

0006 Agrárgépész 
érettségi + szakma 

(agrárvállalkozó) 
4 nappali 

0006 
Villamos ipar és 

elektronika 

érettségi + szakma 

(PLC programozó) 
4 nappali 

 

További 1 év alatt (szakgimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal + 1 év) úgynevezett 

technikusi végzettséget lehet szerezni. 

 

Választható szakképesítések: 

 Informatika ágazat- OKJ 52 481 02 Informatikai rendszerüzemeltető 

 Gépészet ágazat- OKJ 31 521 10 Gépgyártástechnológiai technikus  

 Kereskedelem-marketing ágazat- OKJ 34 341 01 Kereskedő  

 Turisztika ágazat- OKJ 52 518 01Turisztika szervező, értékesítő  

 Képző- és iparművészet- OKJ 51 345 02 Divat és stílustervező 

 Agrárgépész- OKJ 54 621 01 Mezőgazdasági gépész technikus 

 Villamos ipar és elektronika- OKJ 54 523 02 Elektrotechnikai technikus 

 



Új lehetőség szakgimnazistáknak! 
Honvédelmi alapismeretek oktatás a 2019/2020-as tanévtől kezdődően. 

 9-10. évfolyamon a jelentkezőknek havonta egy alkalommal szakköri foglalkozást 

szervezünk a Honvédelmi Minisztérium által kivezényelt vezető segítségével. 

Programok: alaki kiképzés, lőgyakorlat, teljesítménytúra, kalandparkok,  

Honvédelmi Múzeumi látogatás, laktanya látogatás. 

 11-12. évfolyamon választható (nem kötelező) tantárgy a honvédelmi alapismeretek, 

amelyből érettségizni lehet. Ez alapot ad a Közszolgálati Egyetem és az Altiszti 

Akadémián a továbbtanuláshoz. A 9-10. évfolyamon megkezdett programok itt is 

folytatódnak. 

 Hátrányos helyzetű tanulók a Lippai Balázs, valamint a Béri Balog Ádám 

ösztöndíjprogramban vehetnek részt. Minden tanuló gyakorlóruhát kap. 

 

 

  

Érettségire épülő képzéseink 

OKJ – 

száma 

 

A szakképesítés 

megnevezése 

 

Munkarend 

 

Képzési idő 

(év) 

ágazati 

érettségivel 

Képzési idő 

(év) 

érettségivel 

5452502 Autószerelő nappali - 2 

5434101 Kereskedő nappali 1 2 

54481 01 Műszaki informatikus nappali 1 2 

5452103 
Gépgyártástechnológiai 

technikus 
nappali 1 2 

Felnőttoktatás keretében induló érettségire épülő szakképesítések 

OKJ – 

száma 

 

A szakképesítés 

megnevezése 

 

Munkarend 

 

Képzési idő 

(év) 

ágazati 

érettségivel 

Képzési idő (év) 

érettségivel 

5452103 
Gépgyártástechnológiai 

technikus 
nappali/ esti - 2 

5434101 Kereskedő nappali/ esti - 2 



SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 

Képzési idő: 3 év – szakmai képesítés szerezhető 

 

 

 

 

  

Szakközépiskolai képzéseink 

Tagozat 

száma 

A szakképesítés 

OKJ száma 

A szakképesítés 

megnevezése, 

OKJ száma 

Munkarend 
Képzési 

idő (év) 

0011 OKJ 34 543 02 Asztalos nappali 3 

0012 OKJ 34 341 01 Eladó nappali 3 

0013 OKJ 34 521 03 Gépi forgácsoló nappali 3 

0014 OKJ 34 521 04 Ipari gépész nappali 3 

0015 OKJ 34 521 06 Hegesztő nappali 3 

0016 OKJ 34 521 08 Mezőgazdasági gépész nappali 3 

0017 OKJ 34 542 06 Női szabó nappali 3 

0018 OKJ 34 582 14 Kőműves nappali 3 

0019 OKJ 34 522 04 Villanyszerelő nappali 3 

0020 OKJ 34 525 03 Járműfényező nappali 3 

0021 OKJ 34 525 06 Karosszérialakatos nappali 3 

A gyakorlati képzés minden szakmában 9. évfolyamon az iskolában, 10.-11. évfolyamokon 

külső gyakorlati képzőhelyen történik tanulószerződéssel. 

A képzésben részvevők hiányszakma tanulása esetén már 9. évfolyamon ösztöndíjban 

részesülhetnek. 10.-11. évfolyamokon a képzőhellyel kötött tanulószerződés alapján kapnak 

ösztöndíjat. 

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van 2 év alatt nappali tagozaton, vagy 

felnőttoktatás keretében 2 éves esti tagozaton érettségi bizonyítvány megszerzésére 

ingyenesen. 

3 év + szakmai vizsgát követően lehetőség van felnőttoktatás keretében 2 éves esti 

tagozaton újabb szakmai bizonyítvány megszerzésére ingyenesen. 

Felnőttoktatás keretében induló szakközépiskolai képzések 

(második szakképesítés ingyenes) 
OKJ – 

száma 

A szakképesítés 

megnevezése 
Munkarend Képzési idő (év) 

3452103 Gépi forgácsoló nappali/ esti 2 

3452111 

CNC gépkezelő 
(feltétel: Gépi forgácsoló vagy  

Gépgyártástechnológiai 

technikus ) 

nappali/ esti 2 



Néhány külső képzőhely, amelyekkel együttműködünk: 
 

 

 

         
 

          
 

                             
 

           
 

         
 

    
 

      
  



PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLTNAP 
 

Látogass el hozzánk! 

Hozd magaddal az osztálytársaidat, barátaidat! 
 

2018. november 28. 9.00-13.00 óráig 

(9.00-tól vidéki, 10.30-tól mezőkövesdi iskolák tanulóit várjuk) 

 

A megjelenteknek rövid tájékoztatást tartva bemutatjuk iskolánkat, képzéseinket. Leendő 

tanulóink találkozhatnak a cégek képviselőivel és tájékozódhatnak a náluk folytatott képzési 

lehetőségekről. 

Ismerd meg iskolánk által nyújtott továbbtanulási lehetőségeidet! 
 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

 
1. Befejezett, eredményes általános iskolai 8. évfolyam az általános követelmények szerint. 

2. Be nem töltött 16. életév.  

3. Egészségügyi, orvosi alkalmasság 

 

Az iskolába a tanulók az általános felvételi eljárásban jelentkezhetnek. 

A szakközépiskolai és a szakgimnáziumi képzésre felvételi vizsga nincs, szóbeli meghallgatás 

után (2019.márciusában) a tanulókat általános iskolai tanulmányi eredményük alapján 

vesszük fel.  

 

 

 

A szóbeli meghallgatás időpontja: 2019. február 25.- március 1. 14.00 órai kezdettel  

/ A pontos időpontról levélben értesítést küldünk. / 

 

A felvételi pontok számításánál:  

- szakgimnáziumba jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a 

matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, 6.,7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük fegyelembe. 

- szakközépiskolába jelentkezés esetén a magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a 

matematika, a tanult idegen nyelv, informatika és egy természettudományi tantárgy, valamint 

a technika tantárgy 6.,7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait vesszük 

figyelembe. 

 

Az iskola weblapjáról megismert Házirend, Pedagógiai Program szerint az igazoltan 

református tanulók szülei nyilatkozattal kérhetnek katolikus hittan oktatás helyett református 

hittant oktatást. 

 

Iskolánk a tanuló számára a jogosítvány megszerzéséhez előírt életkor betöltése után lehetővé 

teszi ingyenesen „B” személygépkocsi vezető illetve „T” traktorvezetői tanfolyam elméleti 

részén történő részvételt. 

 

 


