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Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma 

 8200 Veszprém, Iskola u. 4. 

 OM azonosító: 203066 

 Telefon: 88/560-630 

 Telefon/fax: 88/560-730 

 E-mail: isk@ipariszakkozep.hu 

 Honlap: www.ipariszakkozep.hu 

 Telephely kód: 002 

 Igazgató: Irányi László 

 Pályaválasztási felelős: Kobán László igazgatóhelyettes 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai: 

Nyílt nap:   

- 2019. november 12. 15 óra és 17 óra (iskolai könyvtár) – a két program azonos 

- 2019. december 10. 16 óra (iskolai könyvtár) 

 

Iskolánkról: 

Iskolánk az idén 71. tanévét kezdte meg. Épülete Veszprém belvárosában található, könnyen 

megközelíthető. A szakképzéshez szükséges felszerelésünk magas színvonalú. Laboratóriumaink és 

gépműhelyeink országos szinten is a legjobban felszereltek közé tartoznak.  

A műanyag-feldolgozó képzés az országban rajtunk kívül csak egy iskolában folyik, a 

megyében működő nagy, műanyaggal foglalkozó cégek munkaerő igényének kielégítését célozza 

meg. Szintén figyelembe ajánljuk a vegyipari képzést, amely egyedül nálunk van a régióban, és a 

technikusi oklevél megszerzése után nagyon jó álláslehetőségeket kínál. 

Legifjabb szakunk a nyelvi előkészítő évfolyammal indított kisgyermekgondozó és -nevelő 

képzés, ahová elsősorban a kisgyermekekkel szívesen foglalkozó tanulókat várunk. A nyelvi 

előkészítő az általános iskolában tanult nyelvre épül.  

Tanulóink a szakmai tanulmányi versenyeken évek óta mindegyik szakon országos 

döntőben szerepelnek. A kompetenciamérés alapján diákjaink az országos átlag fölött teljesítettek, 

matematikából az első húszban végeztek.  

Technikumban csak egy nyelvet kell tanulni, ami választható az angol és német nyelvek 

közül, kivéve az informatika szakon, ott kötelező az angol. 

Minden érettségi tárgyból biztosítunk emelt szintű képzést. Az idegen nyelven és az 

informatikán felül, a magyar nyelv és irodalom, és a matematika is csoportbontásban van 9-10. 

évfolyamon. Sokoldalú szabadidős tevékenységre van lehetőség: sport, kulturális bemutatók, 

diákszínpad, énekkar, sítábor, vízitábor. Igény szerint lehetőség van a kötelezőn túl, újabb idegen 

nyelvek tanulására is. 

Az iskola önálló kollégiummal nem rendelkezik, a tanulók a városi kollégiumban 

nyerhetnek elhelyezést.  

Részletesebb tájékoztatás az iskoláról, a szakokról, a bekerülési lehetőségekről és esélyekről 

az iskolai nyílt napon, a pályaválasztási fogadóórákon, és az iskola honlapján kapható. 

 

 

mailto:isk@ipariszakkozep.hu
http://www.ipariszakkozep.hu/
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Induló képzési formák: 

I. Technikum (szakgimnázium): 

 

kód-

szám 

A szakképesítés (képzési program) Jelentkezés 

megnevezése 
kimenetének 

típusa 

időtartam 

(év) 
feltételei határideje 

0111 vegyész ágazat 
13. évfolyamon érettségi + 

vegyésztechnikus 
5 8 általános 2020.02.19. 

0112 
környezetvédelem 

ágazat 

13. évfolyamon érettségi + 

környezetvédelmi technikus 
5 8 általános 2020.02.19. 

0113 
informatika 

ágazat 

13. évfolyamon érettségi + 

szoftverfejlesztő-, tesztelő 
5 8 általános 2020.02.19. 

0114 gépészet ágazat 

13. évfolyamon érettségi + 

gépgyártás-technológiai 

technikus 

5 8 általános 2020.02.19. 

0115 gépészet ágazat 
13. évfolyamon érettségi + 

mechatronikai technikus 
5 8 általános 2020.02.19. 

0116 vegyipar ágazat 

13. évfolyamon érettségi + 

műanyagfeldolgozó 

technikus 

5 8 általános 2020.02.19. 

0117 szociális ágazat 

angol nyelvi előkészítős 

évfolyam + 13. évfolyamon 

érettségi + 

kisgyermekgondozó és –

nevelő 

1+5 8 általános 2020.02.19. 

0118 szociális ágazat 

német nyelvi előkészítős 

évfolyam + 13. évfolyamon 

érettségi + 

kisgyermekgondozó és –

nevelő) 

1+5 8 általános 2020.02.19. 
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Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

8200 Veszprém, Március 15. utca 5. 

OM azonosító: 203066 

Telefon: 88/567-430, 70/641-3703 

E-mail: jvpalyavalasztas@gmail.com 

Honlap: www.jendra.hu 

Telephely kód: 003 

Igazgató: Gulkai László 

Pályaválasztási felelős: Varga Viktória (Tel.: 70/641-3706) 

 

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 

2019. november 11. (hétfő) és 2019. december 11. (szerda) 

13:00 Tájékoztató Az iskola fórumán 
 

13:20 
Kalandozás a gasztronómia és a turisztika 

világában 
Kézműves foglalkozás a tanüzemben 

 

13:20 Gép –ész (ép-ész) Kézműves foglalkozás a tanműhelyben  

13:20 
Kalandozás a kereskedelem és a logisztika 

világában 
Kézműves foglalkozás a multimédia teremben 

 

 

 

Kód Képzési formák a 2020/2021. tanévben a 8. osztályt végzettek számára 

Technikum (Szakgimnázium) 

9 - 13. évfolyam 

Érettségi + technikusi végzettség 

Kód Ágazat Szakképesítés 

0211 Közlekedésgépész 
Gépjármű mechatronikus technikus 

(Autószerelő) 

0212 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika Logisztikai technikus 

0213 Turisztika Turisztikai technikus 

0214 Vendéglátóipar Cukrász szaktechnikus 

0215 Vendéglátóipar Szakács szaktechnikus 

0216 Vendéglátóipar 
Vendégtéri szaktechnikus 

(Vendéglátásszervező) 

 

  

http://www.jendra.hu/
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Kód Képzési formák a 2020/2021. tanévben a 8. osztályt végzettek számára 

0220 Orientációs, kompetenciafejlesztő osztály (1 év) 

A szakképzési évfolyamokat megelőző év azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a 

pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be.  

Tartalma: jövőkép és életpálya kialakítása; erősségek felszínre hozása, sikerélmény megélése; 

személyes, társas, és alapkompetenciák fejlesztése; szakmák, ágazatok megismerése gyakorlati 

körülmények között. 

 

Szakképző iskola (Szakközépiskola) 

9 - 11. évfolyam 

Kód Szakmacsoport Szakképesítés 

0221 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló (+ 1 év CNC programozó)
 

0222 Közlekedés Gépjármű mechatronikus 

0223 Közlekedés Karosszérialakatos 

0224 
Kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció 
Kereskedelmi értékesítő (Eladó) 

0225 Vendéglátás-turisztika Cukrász 

0226 Vendéglátás-turisztika Szakács 

0227 Vendéglátás-turisztika Pincér – vendégtéri szakember 

 

Jelentkezési feltételek: 

Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk és a központi írásbeli felvételi vizsga megírását 

sem tesszük kötelezővé! 

A felvételinél elérhető maximális pontszám és a figyelembe vehető tantárgyak a következők: 

Képzési 

forma 
Ágazat, szakma 7. év végi és 8. félévi tantárgyak 

Maximális 

pontszám 

Technikum 

9. évfolyam 

közlekedésgépész,  

közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika, vendéglátóipar 

magyar nyelv, irodalom, idegen 

nyelv, történelem, matematika, 

fizika, kémia 
70 pont 

turisztika 

magyar nyelv, irodalom, idegen 

nyelv (duplán), történelem, 

matematika, fizika, kémia + alapfokú 

nyelvvizsgáért plusz pont 

80+5 pont 

Szakképző minden szakma 

magyar nyelv, irodalom, idegen 

nyelv, történelem, matematika, 

fizika, kémia 
70 pont 

 

Pontegyezőség esetén a tanuló 7. év végi és 8. félévi tanulmányi átlageredménye dönti el a 

sorrendiséget. 

Jelentkezés az általános iskolán keresztül történik 2020. február 19-ig. 
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Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 

OM azonosító: 203066 

Tel: 88/586-060, 70/641-3900 

Fax: 88/586-071 

E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu 

Honlap: http://www.oveges-szi.hu 

Telephely kód: 004 

Igazgató: Tóth Lajos Péter 

Pályaválasztási felelős: Venczel-Gondán Anita 

 

Nyílt napokon bemutatjuk iskolánkat 

2019. 11. 15.  14:30 – Tájékoztató és a szakmák bemutatása 

2019. 11. 26.  09:00 – Tájékoztató és óralátogatás 

Előzetes egyeztetés alapján, más időpontban is fogadunk osztályokat és érdeklődőket. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 8. osztályosoknak 

 

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi 

vizsga nincs, felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 

6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A felvételi rangsort ezekből az 

érdemjegyekből számított pontszámnak a tanuló által elérhető maximumhoz viszonyított százaléka 

adja. 

A technikumban (szakgimnáziumban) nem kerül rangsorolásra az a tanuló, aki félévkor valamely 

felvételi tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el. A diszlexiás tanulók részére jelölt tagozatkódokon 

kizárólag a BTM-es és BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83 kódokkal rendelkező tanulók kerülnek 

rangsorolásra. 

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv 

tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megismert tudás alapján lehetséges. 

 

ISKOLÁNKRÓL RÖVIDEN 

 
Iskolánkban jelenleg 24 osztályban 540 diákunk tanul ágazati szakgimnáziumi, duális 

szakközépiskolai vagy technikus képzésben. 

Speciális felkészültséggel támogatjuk a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók integrált 

oktatását. 

A termek digitális táblával, vagy projektorral felszereltek. Magas színvonalon, korszerű 

eszközökkel berendezett elektronikai, informatikai és CAD-CAM laboratóriumok, valamint tanulást 

segítő könyvtár biztosítja a szükséges képzési feltételeket. Diákjaink mintegy 300 számítógép 

segítségével sajátíthatják el a szakmai és digitális készségeket. 

Várjuk azok jelentkezését is, akik más intézményekben fejezték be középiskolai tanulmányaikat 

technikusi képzéseinken. 

Kollégiumunk megfelelő szobákat, kulturált elhelyezést, számítástechnikai eszközöket, Wi-fi-t, 

nyugodt felkészülési lehetőséget biztosít, akár 200 tanulónak. A kollégiumi elhelyezés iskolánk 

valamennyi tanulója számára ingyenes. 

mailto:titkarsag@oveges-szi.hu
http://www.oveges-szi.hu/
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INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS tanulóknak 

 

A DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS (SNI) tanulók valamennyi, az intézményben 

meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, 

diszgráfia, vagy diszkalkulia meglétét. A szakvéleményt a jelentkezési laphoz csatolni kell! 

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 2019. március 

04-06. (A meghallgatásról KÜLÖN ÉRTESÍTÉST KÜLDÜNK, a jelzett időpontra kell iskolánkba 

érkezni.) 

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel támogatjuk a 

tananyag elsajátítását. Fejlesztőpedagógusok, pszichológus segítik munkánkat. 

 

TECHNIKUMI (SZAKGIMNÁZIUMI) KÉPZÉS – 5 év 
 

Az érettségivel együtt az ötödik évben technikusi végzettséget szereznek a diákok. A tanulók 

felkészülnek a biztonságos munkavégzésre, az elhelyezkedésre, az idegen nyelvű álláskeresésre.  

A felvétel feltétele egészségügyi alkalmasság is. 

A képzésben diszfunkciós tanulók jelentkezésére külön kódon számítunk. 

 

Szakmai képzések, végzettségek 

0301 – elektronikai technikus – 5 év 
0302 – elektronikai technikus diszlexiás tanulók részére 

Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve. 

A tanulók az általános képzés mellett magas szintű speciális, elméleti és gyakorlati elektronikai, 

informatikai, villamosipari, áramkör építési és üzemeltetési, irányítástechnikai ismereteket szereznek. 

Elsajátítják a mérőműszerek kezelését. Hibakeresési példákon keresztül gyakorlati jártasságot szereznek. 

0311 – erősáramú elektrotechnikus – 5 év 

0312 – erősáramú elektrotechnikus diszlexiás tanulók részére 
Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve. 

A tanulók az általános képzés mellett üzemi energetikai hálózatok létesítésével, üzemeltetésével, 

informatikai, villamosipari, energiagazdálkodási, építési és üzemeltetési, irányítástechnikai ismereteket 

szereznek. Elsajátítják a mérőműszerek kezelését. Hibakeresési példákon keresztül gyakorlati jártasságot 

szereznek. 

0321 – ipari informatikai technikus – 5 év 

0322 – ipari informatikai technikus diszlexiás tanulók részére 
A tanulók a gyártó és kiszolgáló ágazatok informatikai szakembere. Feladata a korszerű számítástechnikai 

termékek és folyamatok háttértámogatása, vezetékes és vezetéknélküli összeköttetés biztosítása, 

rendszerek üzemeltetése. Az Ipar4.0 környezetben képes az informatikai feladatok ellátásában. 

0331 – kereskedő és webáruházi technikus – 5 év 

0332 – kereskedő és webáruházi technikus diszlexiás tanulók részére 
A tanulók az általános képzés mellett speciális elméleti és gyakorlati gazdasági, marketing, áruforgalmi, 

kereskedelmi, adóügyi, vállalkozási ismereteket szereznek. Megismerik a gazdasági élet alapfogalmait, 

összefüggéseit, és képessé válnak ezek felhasználására munkájukban, ügyek intézésében.  

A tanulók elsajátítják az EBCL (Egységes Európai Gazdasági Oklevél), valamint az ECDL bizonyítvány 

megszerzéséhez szükséges tudásanyagot. 

0341 – informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus – 5 év 

0342 – informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus diszlexiás tanulók részére 
A tanulók az általános képzés mellett magas szintű informatikai ismereteket, információtechnológiai, 

programozási és adatbázis kezelési, valamint hálózatüzemeltetési ismereteket, továbbá az IT munkakörök 

betöltéséhez szükséges alapokat sajátítanak el. 

A képzés mellett a nemzetközileg elismert CISCO cég hálózati ismeretek tananyaga elsajátítható és – 

költségtérítés mellett – nemzetközi vizsga tehető. 



7 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS – 3 év 
 

A szakképzésben résztvevő tanulók a képzési idő kb. 1/3 részében közismereti, 2/3 részében 

szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek. 

A szakma megszerzését követően lehetőség van +2 év alatt érettségit szerezni, vagy azonnal 

elhelyezkedni a munka világában. 

A gyakorlati képzés az első tanévben az iskola tanműhelyében zajlik.  

A második és harmadik tanévben a tanulók gazdasági társaságoknál és vállalkozóknál folytatják 

gyakorlati képzésüket, míg a közismereti és a szakmai elméleti képzést továbbra is az iskolában 

kapják meg.  

A tanulók tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjban részesülhetnek az iskolában és a 

gyakorlati képzőhelyen egyaránt 

A felvétel feltétele: befejezett 8. osztály, valamint egészségügyi alkalmasság. 

A képzésben diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók jelentkezését is várjuk. 

 

Szakmai képzések, végzettségek 

0351 – központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő – 3 év 

0352 – központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő diszlexiás tanulóknak 
Duális képzés az EON támogatásával. 
Feladata épületek gáz, víz, szennyvíz, szellőzés hálózatának kiépítése, tisztítása, karbantartása, javítása, a 

szerelvények beépítése. Ehhez a tanulók elsajátítják a hagyományos mellett az új, korszerű réz és 

műanyag csöves szereléstechnológiák különböző eljárásait.  

0361 – elektronikai műszerész – 3 év 

0362 – elektronikai műszerész diszlexiás tanulóknak 
Duális képzés a Denso székesfehérvári gyáregységével együttműködve. 

Feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai berendezések és műszerek 

bemérése, javítása és karbantartása. Képes a hibákat megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja 

az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít 

0371 – villanyszerelő – 3 év 

0372 – villanyszerelő diszlexiás tanulóknak 
Duális képzés az EON támogatásával. 

A villanyszerelő feladata épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, a kisfeszültségű 

villamos berendezések, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítése, üzembe 

helyezése, javítása, mérési, ellenőrzési, beállítási munkák elvégzése. 

 

Válassz bennünket, mert 

 erős vállalati háttér segíti a szakmai képzést, az elhelyezkedést; 

 a diszfunkció zavaros tanulók felkészülését speciális módszerekkel, eszközökkel, fejlesztő 

foglalkozásokkal segítjük; 

 digitális táblák, alkalmazott számítástechnikai termek, nyelvi labor biztosítja felkészítésed. 

 

Alapozd meg jövődet nálunk!  

Válassz cégek által támogatott duális képzéseink közül! 
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Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 

8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3. 

OM azonosító: 203066 

Tel/fax: 87/411-294 

E-mail: gonczypal.iskola@gmail.com 

Honlap: www.gonczypal.tapolca.hu 

Telephely kód: 007 

Megbízott igazgató: Szóvári Adél 

Pályaválasztási felelős: dr. Májerné Tobak Edit 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2019. november 12. 10-13 óra 

- 2019. december 4. 10-13 óra 

- 2020. január 9. 10-13 óra 

Induló képzési formák: 

I. Szakképző iskola (Szakközépiskola) 

1. Szakképzés: 3 éves (8 általános végzettség) 

A 3 évfolyam alatt a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt. Az első év 

ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban 

munkaszerződés keretén belül. A képzési idő végén komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen 

szakképesítést igazoló végzettséget szereznek. A 9. évfolyamon a szakmai gyakorlati képzés az 

iskolai tanműhelyben folyik, az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. 

Az ágazati alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A 9. évfolyamot követő 

összefüggő nyári szakmai gyakorlattól kezdve a diákok tanulószerződéssel a környékbeli 

üzemekben, vállalkozóknál vesznek részt szakmai gyakorlati képzésben. 

Minden diák kap 9. évfolyamtól egységes szakképzési ösztöndíjat. 

 

II. Szakiskola: 

1. Szakképzés 1+2 év 

A tanulásban akadályozott sajátos nevelési igényű diákok a szakképzésbe történő bekapcsolódást 

segítő előkészítő évfolyamon kezdik meg tanulmányaikat. Az előkészítő évfolyamot követően rész-

szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti és gyakorlati oktatáson vesznek részt a 

tanulók. A szakmai gyakorlati foglalkozások az iskolai tanműhelyben folynak. Az összefüggő nyári 

szakmai gyakorlat esetében lehetőség van a gyakorlati képzést a környékbeli üzemekben, 

vállalkozóknál, kertészetekben együttműködési megállapodás keretében végezni. A képzési idő 

végén a tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek, melyen rész-szakképesítést igazoló végzettséget 

szereznek. 

 

2. Előkészítő 9. évfolyam 1 év 

Sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók számára a szakmai képzés megkezdése 

előtt előkészítő 9. évfolyam teljesítése kötelező. A képzés időtartama alatt közismereti tantárgyak 

mellett szakmai alapozó ismereteket tanulnak, valamint pályaorientációs foglalkozásokon vesznek 

részt a tanulók, a szakképzésbe történő bekapcsolódás előkészítéseként. 

  

mailto:gonczypal.iskola@gmail.com
http://www.gonczypal.tapolca.hu/
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Általános információk: 

Felvételi: Felvételi nincs, túljelentkezés esetén tanulmányi eredmény alapján döntünk a felvételről. 

Az egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálatot az intézmény iskolaorvosa végzi. 

 

Iskolánk: 

Iskolánkban 1997 szeptemberétől folyik szakképzés. 

Fontos számunkra, hogy a diákok olyan szakmához jussanak, amely javítja munkaerő-piaci 

helyzetüket, az önálló életre, a társadalomba való beilleszkedésre, vállalkozásra, munkába állásra 

készítjük fel növendékeinket. 

Iskolánkban kompetencia-alapú oktatás folyik. Azon képességek fejlesztésére helyezzük a 

hangsúlyt, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a későbbi munkavállalás során. Interaktív 

táblákkal felszerelt szaktantermek, korszerű asztali és hordozható számítógépek, oktatószoftverek 

segítik az oktató-nevelő munkát. 

Intézményünk gyógypedagógiai oktatással is foglalkozik, a rehabilitációs órák keretében az 

alapvető készségek, képességek fejlesztésén túl a társadalmi-gazdasági követelményekhez igazodó 

és elvárásoknak megfelelő felzárkóztatásban részesülnek tanulóink. 

Tanórán kívüli programokat, szakköröket, mozi- és színházlátogatásokat igény és lehetőség szerint 

minden évben szervezünk a tanulók kulturális és szociális fejlődése érdekében.  

Intézményünk a képzés mellett fő feladatának tekinti a fokozott gyermek- és ifjúságvédelmi 

tevékenységét. Tanulóink többféle tanulmányi, szociális ösztöndíjban részesülhetnek. Lehetőséget 

biztosítunk pályázati forrásból finanszírozott osztálykirándulásokon, kulturális- és 

sportrendezvényeken, versenyeken, nyári táborokon való részvételre, amelyek az iskolánkban 

tanuló fiatalok összetartását segítik elő. 
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Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakgimnáziuma 

8200 Veszprém, Csap u. 9. 

OM azonosító: 203066 

Tel: 88/560-580; 20/510-8892 

Fax: 88/560-570 

E-mail: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu 

Honlap: www.veszpremkozgaz.hu 

Telephely kód: 010 

Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád 

Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás 
 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap): 

- 2019. november 07. 9:30-13:00-ig, 17:00-tól szülőknek tájékoztató 

- 2019. december 05. 16.00-tól bemutató órák, 17:00-tól szülőknek tájékoztató  

 

ISKOLÁNKRÓL 

A VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 1895 óta képez közgazdasági és 

ügyviteli szakembereket. 2020-ban szélesítjük kínálatunkat és a pénzügyi számviteli ügyintéző, 

valamint a vállalkozási ügyintéző szakmák mellett bevezetjük a közművelődési munkatárs 

(rendezvényszervező) szakma oktatását technikumi (szakgimnáziumi) keretben. Célunk: jó 

általános műveltséggel, nyelvismerettel, informatikai ismeretekkel és megfelelő szakmai alapokkal 

rendelkező tanulók kinevelése, akik az érettségi vizsgákkal egy időben a közgazdaság és a 

közművelődés ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzésére és felsőfokú tanulmányok 

végzésére egyaránt képesek. Nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink idegen nyelv tanítására, két 

osztályt is indítunk nyelvi előkészítő évfolyammal. Az informatika oktatásához jól felszerelt 

számítógépparkkal rendelkezik intézményünk, mely délután is a tanulók rendelkezésére áll.  

Iskolánk 2019-ben a legjobb szakgimnáziumok országos rangsorában a 15. helyezett, 2018-

ban a legtöbb pedagógiai hozzáadott értéket adó iskolák országos rangsorában 15. helyezett 

lett! 

A Közgazdaság munka-és tudományterület kínálja a legtöbb, a legjobban fizető és a 

legbiztosabb munkahelyet. 

A nálunk tanított szakmákkal betölthető beosztások, munkahelyek (a teljesség igénye nélkül): 

Mérlegképes könyvelő, Analitikus könyvelő, Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység 

vezetője, Kontroller, Szervezetirányítási elemző, Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, 

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási ügyintéző, Pályázati és támogatási ügyintéző, Általános irodai 

ügyintéző, Iratkezelő, Irattáros, Készlet- és anyagnyilvántartó, Egyéb ügyintéző, Bérelszámoló, 

Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, Humánpolitikai ügyintéző, Irodai szakmai 

vezető, Személyi asszisztens, Közművelődési munkatárs, Közművelődési referens, 

Rendezvényszervező. 

Versenyelőny a szakirányú felsőfokú felvételinél, mivel a történelem felvételi tantárgyat a közgázos 

diák szakmai tárggyal helyettesítheti.  

Aki nem tudja még, hogy mi lesz, ha nagy lesz, a Közgázból más, főleg humán irányban is tanulhat 

tovább: lásd új szakmáinkat, a Közgázban végzett tanárok, ügyvédek, jogászok, színészek sorát. 

Tízujjas gépírás elsajátítása tanulóink számára. 

A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályainkban. 

Iskolánkban két nyelvvizsga-központ is működik. 

 

 

 

mailto:suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu
http://www.veszpremkozgaz.hu/
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Képzéseink: 

 

Kód 

A szakképesítés (képzési program): technikum 

(szakgimnázium) 
Jelentkezés 

megnevezése kimenet specializáció 
képzési 

idő 
feltételei jelentkezés 

I. Technikumi (szakgimnáziumi) képzés 

0511 

Közgazdaság 

ágazat XXIV 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

matematika 

(angol) 
5 év 8 általános 2020.02.19. 

0512 

Közgazdaság 

ágazat XXIV 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

informatika 

(angol) 
5 év 8 általános 2020.02.19. 

0513 

Közgazdaság 

ágazat XXIV 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

matematika 

(német) 
5 év 8 általános 2020.02.19. 

0514 

Közgazdaság  

ágazat XXI 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

informatika 

(német) 
5 év 8 általános 2020.02.19. 

0531 

Közgazdaság  

ágazat XXI 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(angol) 

1+5 év 8 általános 2020.02.19. 

0532 

Közgazdaság  

ágazat XXI 

pénzügyi-

számviteli 

ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(német) 

1+5 év 8 általános 2020.02.19. 

0533 

Közgazdaság 

ágazat XXIV 

vállalkozási 

ügyviteli ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(angol) 

1+5 év 8 általános 2020.02.19. 

0534 

Közgazdaság 

ágazat XXIV 

vállalkozási 

ügyviteli ügyintéző 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(német) 

1+5 év 8 általános 2020.02.19. 

0541 
Közművelődési 

munkatárs XXXIX 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

- 

(angol) 

 

5 év 8 általános 2020.02.19. 

0542 
Közművelődési 

munkatárs XXXIX 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

- 

(német) 

 

5 év 8 általános 2020.02.19. 
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A jelentkezők rangsorolása az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye 

alapján történik, az osztályzatok összege alapján. 

 

Alappontszámok 

Tantárgy 6. osztály vége 7. osztály év vége 8. osztály félév 
Maximum összesen 

(pont) 

Magyar nyelv x x x 15 

Irodalom x x x 15 

Történelem x x x 15 

Matematika x x x 15 

Angol/Német 

nyelv 

 x x 10 

Informatika  x x 10 

 kötelező 80 

   

Tagozat 

megnevezése 
Speciális tantárgy 7. osztály év vége 8. osztály félév 

Maximum összesen 

(pont) 

Matematika 

specializáció 
Matematika 

0511, 0513 
4x 4x 40 

Elérhető összesen 120 

Általános 

tagozat emelt 

informatika 

óraszámmal 

Informatika 

0512, 0514 
4x 4x 40 

Elérhető összesen 120 

 

Idegen nyelvi előkészítő osztály esetében (kódszám 0531, 0532, 0533, 0534): 
 

A felvételi a tanulmányi eredmények és az 

 általános tantervű magyar nyelvi valamint 

 általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok alapján történik.(80 pont) 

A tanulmányi eredményhez a hozott pontszám számításakor a magyar nyelv, magyar irodalom, 

történelem, matematika 7. év végi és 8. osztályban pedig a félévi osztályzatot vesszük figyelembe. 

Ez maximálisan 40 pont lehet. 

A tanulmányi eredményként hozott pontszám és a felvételin szerzett pontszám (120) összege szerint 

rangsoroljuk a tanulókat.  
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Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. 

OM azonosító szám: 203066 

Tel: 88/420-267 

E-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu 

Honlap: www.tancsicsveszprem.hu 

Telephely kód: 011 

Igazgató: Eveli Péter 

Pályaválasztási felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea 

 

Pályaválasztási rendezvényeink időpontjai: 

 

 2019. november 12.   

 2019. november 26.  

 

A pályaválasztási nyílt napokon 9.00 órától lehetőséget biztosítunk szakmacsoportos 

bemutatók látogatására. 15.00 órától várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat a pályaválasztási 

tájékoztatóra. 

 

Iskolánkban induló képzési formák: 

 

I. Technikum (Szakgimnázium) 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A 

beiratkozás 

feltétele 

0601 Építőipar 

érettségi + 

magasépítő 

technikus 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

 

0602 
Rendészet és 

közszolgálat 

érettségi + 

közszolgálati 

technikus 

(azon belül 

rendészeti 

technikus) 

 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

0603 Sport 

érettségi + 

kézlabda vagy 

labdarúgó 

sportedző-

sportszervező 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

0604 Szépészet 
érettségi + 

fodrász 
5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

mailto:iskola@tancsicsveszprem.hu
http://www.tancsicsveszprem.hu/
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0605 Szépészet 

érettségi + 

kozmetikus 

technikus 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

0606 
Villamosipar és 

elektronika  

érettségi + 

automatikai 

technikus 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

és pálya- 

alkalmasság 

 

Technikumi (szakgimnáziumi) képzéseink rövid ismertetése 

 

A magasépítő szakra az építészet iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk, akik 

magasépítő technikusok, majd tovább tanulva építészmérnökök lehetnek. 

A rendészeti képzés során kiemelt hangsúlyt kap a szakmai elmélet és gyakorlat, a humán 

tantárgyak és a testnevelés. A tanulók a szakmai érettségi után folytathatják szakmai 

tanulmányaikat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán, vagy a tiszthelyettes 

képző rendészeti iskolákban másfél éves képzés keretében. 

A sport szakot a kézilabdát és labdarúgást szerető, sportoló tanulóknak ajánljuk. A 

sportedző-sportszervező szakképesítést követően szintén nyitott a lehetőség a felsőfokú 

továbbtanulás irányába. 

A szépészeti képzésre jelentkezők fodrászok vagy kozmetikusok lehetnek. Ugyanakkor az 

érettségi birtokában lehetőség nyílik a felsőoktatásban való továbbtanulásra is. 

Az elektronikai szakot a villamosság, az elektronika és a programozás iránt érdeklődő 

tanulóknak javasoljuk. Továbbtanulási lehetőség iskolánkban az automatikai technikus, 

felsőoktatásban pedig a villamosmérnök. 

 

Felvétel a technikumba (szakgimnáziumba) 

 

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A technikumi 

(szakgimnáziumi) felvétel minden esetben a felső tagozatos tanulmányi eredmények átlaga – 

hozott pont -, és a központi írásbeli felvételi eredménye – szerzett pont – figyelembevételével 

történik. A hozott pont és a szerzett pont 50-50%-ban kerül beszámításra.  

A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. 

A rendészeti technikumba (szakgimnáziumba) történő felvétel kizáró oka: a súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar. 

A sport technikumba (szakgimnáziumba) jelentkezők számára fizikai képességfelmérést is 
tartunk.  
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II. Szakképző iskola (Szakközépiskola) 

 

 

A szakmai végzettség megszerzését követően - a tanulmányok folytatásával 2 év alatt 

érettségi szerezhető. 

A gyakorlati oktatást a 9. évfolyamon tanműhelyben szervezzük meg, a 10-11. évfolyamot 

azonban már külső gyakorlati helyen kell tölteni. 

 

 

Felvétel a szakképző iskolába (szakközépiskolába) 

 

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A jelentkezők számára 

felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi sorrendet a felső tagozatos tanulmányi eredmények alapján 

állítunk. A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. 

 

 

 

 

 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A beiratkozás 

feltétele 

0611 Ács 
OKJ 

34 582 01 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 

0612 Asztalos 
OKJ 

34 543 02 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 
 

0613 Bádogos 
OKJ 

34 582 02 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 

0614 
Festő, mázoló, 

tapétázó 

OKJ 

34 582 04 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 

0615 Hegesztő 
OKJ 

34 521 06 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 

0616 Villanyszerelő 
OKJ 

34 522 05 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi és 

pálya- 

alkalmasság 
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III. Érettségire épülő szakképzés 

 

 

Megnevezés Kimenet Képzési idő A beiratkozás feltétele 

fodrász 
OKJ 

54 815 01 
2 év 

érettségi, 

egészségügyi és 

pályaalkalmasság 

kozmetikus 
OKJ  

54 815 02 
2 év 

érettségi, 

egészségügyi és 

pályaalkalmasság 

kozmetikus 
OKJ  

54 815 02 
1 év 

szakmai érettségi, 

egészségügyi és 

pályaalkalmasság 

magasépítő 

technikus 

OKJ 

 54 582 03 
1 év 

szakmai érettségi, 

egészségügyi és 

pályaalkalmasság 

 

Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap honlapunkról 

letölthető: www.tancsicsveszprem.hu 

1 éves képzéseinkre a szakirányú szakgimnáziumban végzett tanulók, 2 éves képzéseinkre 

az érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A középiskolát végzett tanulók így 

bekapcsolódhatnak az érettségire épülő szakképzésbe. 

 

 

IV. Egyéb információk 

 

Iskolánk képzési palettájának erőssége, hogy tanulóink számára lehetőség nyílik a 

továbbtanulásra és a munkába állásra egyaránt. A lényeg a tanulói érdeklődés az adott szakterület 

iránt. 

Iskolánk területén kollégium, menza, tornacsarnok egy helyen található, a belváros szélén, 

pár percre a buszpályaudvartól. 

Kollégiumi elhelyezést a fiúk iskolánk kollégiumában, a lányok a Veszprémi Középiskolai 

Kollégiumban kaphatnak. 
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Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

8200 Veszprém, Halle u. 3. 

OM azonosító: 203066 

Tel/fax: 88/569-880 

E-mail: sef@sef.hu 

Honlap: www.sef.hu 

Telephely kód: 013 

Igazgató neve: Mayer Gyula 

Pályaválasztási felelős: Müller Mónika és Németh Katalin igh. 

 

Pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 

- 2019. november 7., 16.00 óra 

- 2019. december 12., 16.00 óra 

- 2020. január 9., 16.00 óra 

 

Nyílt napok időpontjai: 

 

2019. november 7. (csütörtök) I. turnus: 8:30-9:30, II. turnus: 9:30-10:30, III. turnus: 10:30-11:30 

2019. december 12. (csütörtök) I. turnus: 8:30-9:30, II. turnus: 9:30-10:30, III. turnus: 10:30-11:30 

2019. január 9. (csütörtök) I. turnus: 8:30-9:30, II. turnus: 9:30-10:30, III. turnus: 10:30-11:30 

 

A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációra a www.sef.hu weboldalon 

2019. 10. 15-től van lehetőség. 

 

Képzések kódszámai: 

 

Technikum (szakgimnázium): Turisztika ágazat 

0701 Érettségi végzettséggel megszerezhető ágazati szakképesítés: turisztikai technikus (5 

évfolyamos technikumban) turisztikai szervező vagy idegenvezető kimenettel nyári gyakorlati 

lehetőséggel külföldön 

 

Technikum (szakgimnázium): Vendéglátóipar ágazat 

0702 Érettségi végzettséggel megszerezhető ágazati szakképesítés: vendégtéri szaktechnikus (5 

évfolyamos technikumban) nyári gyakorlati lehetőséggel külföldön 

0703 Érettségi végzettséggel megszerezhető ágazati szakképesítés: szakács szaktechnikus (5 

évfolyamos technikumban) nyári gyakorlati lehetőséggel külföldön 

0704 Érettségi végzettséggel megszerezhető ágazati szakképesítés: cukrász szaktechnikus (5 

évfolyamos technikumban) nyári gyakorlati lehetőséggel külföldön 

 

Szakképző iskola (szakközépiskola): Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

0705 vendéglátás-turisztika szakmacsoportos szakképesítés pincér-vendégtéri szakember (3 

évfolyamos szakképző iskolában) 

0706 vendéglátás-turisztika szakmacsoportos szakképesítés szakács (3 évfolyamos szakképző 

iskolában) 

0707 vendéglátás-turisztika szakmacsoportos szakképesítés cukrász (3 évfolyamos szakképző 

iskolában) 

mailto:sef@sef.hu
http://www.sef.hu/
http://www.sef.hu/
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Induló képzési formák: 

I. Érettségi és szakképesítés megszerzését célzó 5 évfolyamos technikumi képzés (nappali 

munkarend mellett) 

II. 3 évfolyamos szakképző iskolai képzés nappali munkarend mellett 

 

Turisztika ágazat  

A 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon turisztikai ágazatban egy turisztikai technikus osztály 

indul, amely a turisztikai szervező vagy az idegenvezető képzés megszerzését célozza. A képzés 

során a diákoknak 12. évfolyamon lehetőségük van előrehozott érettségi vizsgát tenni magyar nyelv 

és irodalom, matematika és történelem tárgyakból. Ekkor döntik el, hogy a 13. évfolyamon 

turisztikai szervező vagy idegenvezető szakon tanulnak-e tovább. A 13. évfolyamon megszerzik a 

technikumi szakképesítésüket (turisztikai szervező vagy idegenvezető), illetve leérettségiznek 

azokból a tárgyakból, amelyekből korábban nem tettek előrehozott érettségi vizsgát. A képzés során 

összesen négy tárgyból érettségiznek, ötödik érettségi tárgyat nem kell választaniuk, mivel maga a 

szakmai vizsga (technikumi szakképesítés) az ötödik érettségi vizsga. A technikumi 

szakképesítésük emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű, ami a felsőoktatási intézménybe 

történő továbbtanuláskor beszámítható.  

 

Vendéglátóipar ágazat 

A 2020/2021-es tanévben a 9. évfolyamon vendéglátóipar ágazatban kettő nappali tagozatos 

technikumi osztály indul; egy osztály a vendégtéri szaktechnikus, egy osztály a szakács 

szaktechnikus illetve a cukrász szaktechnikus szakképesítés megszerzését célozza. Fontos 

újdonság ebben a típusú képzésben, hogy a tanuló az első évben, a 9. évfolyamon még csak 

ismerkedik a vendéglátás ágazattal, vagyis a felvételkor megjelölt kódszámú szakképesítés 

helyett a 9. évfolyam után lehetősége van az ágazaton belül megtalálható másik szakképesítést 

választani. Ez a lehetőség akár még a 10. évfolyam után is fennállhat, azonban a döntést javasoljuk 

már a 9. évfolyam végén meghozni. 

 

Az átjárhatóság biztosítéka az a tény, hogy a tananyagtartalmak az első évben, a vendéglátás 

ágazatban, valamennyi technikusi szintű képzésben megegyeznek.  

 

A képzés során a diákoknak 12. évfolyamon lehetőségük van előrehozott érettségi vizsgát tenni 

magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem tárgyakból. A 13. évfolyamon megszerzik a 

technikumi szakképesítésüket (vendégtéri szaktechnikus, cukrász illetve szakács szaktechnikus), 

illetve leérettségiznek azokból a tárgyakból, amelyekből korábban nem tettek előrehozott érettségi 

vizsgát. A képzés során összesen négy tárgyból érettségiznek, ötödik érettségi tárgyat nem kell 

választaniuk, mivel maga a szakmai vizsga (technikumi szakképesítés) az ötödik érettségi vizsga. A 

technikumi szakképesítésük emelt szintű érettségi vizsgával egyenértékű, ami a felsőoktatási 

intézménybe történő továbbtanuláskor beszámítható.  

 

A felvétel feltétele a technikumi (szakgimnáziumi) és szakképző iskolai (szakközépiskolai) 

képzésben: 

- 5 évfolyamos érettségit adó technikumi képzésben: az általános iskola által kiadott 

jelentkezési lap pontos kitöltése valamint a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés.  

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2020. február 21. 08:00 óra. Központi felvételi 

vizsga nincs. A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése alapján történik 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem).  
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- 3 évfolyamos szakképesítést adó szakképző iskolai képzés: az általános iskola által kiadott 

jelentkezési lap pontos kitöltése valamint a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. 

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2020. február 21. 08:00 óra. Központi felvételi 

vizsga nincs. A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése alapján történik 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv).  

- 2 évfolyamos szakképesítést adó szakképzés: az iskola által kiadott képzési tájékoztatóban 

lévő jelentkezési lap pontos kitöltése és az iskolához történő visszaküldése, valamint a 

pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés. A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 

2020. augusztus 29. 08:00 óra. A belépés feltétele eredményesen lezárt 10. osztály. 

- 2 évfolyamos érettségit adó szakközépiskolai képzésben: eredményes OKJ szakképesítést 

adó bizonyítvány, az iskola által kiadott képzési tájékoztatóban lévő jelentkezési lap pontos 

kitöltése és az iskolához történő visszaküldése. 

 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 

előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. 

A képzés leírása: 

Képzésünkre olyan jelentkezőket várunk, akik az érettségi, ill. a szakmai végzettség 

megszerzése mellett, a vendéglátás-turisztika szakmacsoporton belül szeretnének orientálódni. 

A képzés célja az állandóan változó gazdasági környezethez rugalmasan alkalmazkodni képes 

szakemberek kibocsátása. Ennek érdekében kiemelten fontos szerephez jut az előképzettségnek 

megfelelő idegen nyelvek (angol, német nyelv) oktatása, mivel a szakma elvárása a több nyelven 

kommunikálni képes szakember. A szakmai ismeretek elmélyítésére és az idegen nyelvi készségek 

fejlesztésére külföldi – norvég, német, osztrák, olasz, ciprusi – partner-intézményekkel folytatott 

együttműködés ad lehetőséget.  

Az iskola a versenyképes tudás megszerzését szem előtt tartva a fentiek mellett biztosítja a 

rendkívül felkészült, diákközpontú, munkáját elhivatottsággal végző oktatói gárdát, valamint a 

nívós oktatáshoz és az eredményes tanuláshoz nélkülözhetetlen, európai színvonalú környezetet 

(ingyenes wifi a diákok számára, számítógépekkel felszerelt tantermek állandó internet 

elérhetőséggel, korszerűen berendezett tanüzem és tanétterem).  

Iskolánk felismerte az informatikai oktatás jelentőségét az esélyegyenlőség javításában, és azt a 

tényt, hogy az információs társadalom építésével nőhet a gazdaság termelékenysége, új 

munkahelyek jöhetnek létre, javulhatnak az életkörülmények. A Veszprémi SZC „SÉF” 

Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ennek jegyében évről-évre 

fejleszti számítógép-állományát, és ma már az Internet és számítógép-hozzáférést tekintve a 

magyarországi középiskolákkal összehasonlítva az élvonalba tartozik. Az iskola fogadóterében, 

valamint a termekben is folyamatos Internet-hozzáférhetőség biztosított, így a tanárok már a 

tanulók okos telefonjaira is építenek a játékos és hatékony óravezetés érdekében. A magas 

színvonalú elméleti és szakmai képzés mellett különös hangsúlyt fektetünk a diákok szabad 

idejének hasznos kihasználására is sport rendezvények, vetélkedők, sportversenyek keretében. 

Ehhez a tárgyi feltételek maximálisan adottak. 

Iskolánk mindenki számára segítséget nyújt tanulmányainak eredményes elvégzéséhez. Azok 

számára, akik érettségi után főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni, felvételi előkészítő 

foglalkozásokat tartunk. 

Az iskola önálló kollégiummal nem rendelkezik, a tanulók a városi kollégiumokban nyerhetnek 

elhelyezést. Iskolánk 2005-ben elnyerte az örökös öko-iskola címet. A folyamatos fejlődés és a 

minőség szinten tartása érdekében intézményünk minőségirányítási rendszer szerint működik. 
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Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4. 

OM azonosító: 203066 

Tel.: 88/508-080, 88/508-070 

Fax: 88/508-080/15 

E-mail: titkarsag@vszcajka.hu 

Honlap: www.vszcajka.hu 

Telephely kód: 014 

Igazgató neve: Szaniszló Edit 

Pályaválasztási felelős: Vigváryné Németh Katalin 

 

Pályaválasztási nyílt napok: 2019. 11. 07. (csütörtök) 

     2019. 11. 21. (csütörtök) 

     2019. 12. 05. (csütörtök) 

 

Iskolánkban induló képzési formák: 

 

I. TECHNIKUMI (SZAKGIMNÁZIUMI) KÉPZÉSEK 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A beiratkozás 

feltétele 

0810 Szociális 

érettségi + 

kisgyermekgondozó, 

 -nevelő 

OKJ 54 761 02 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0811 Vendéglátóipar 

érettségi + 

vendégtéri szaktechnikus 

OKJ 54 811 04 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0812 
Rendészet és 

közszolgálat 

érettségi + 

közszolgálati technikus 

OKJ 54 345 01 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0813 Informatika 

érettségi + 

informatikai rendszer- 

és alkalmazás-

üzemeltető 

OKJ 54 481 09 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0814 Egészségügy 

érettségi + 

gyakorló ápoló 

OKJ 54 723 02 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0815 Gépészet  

érettségi + 

gépésztechnikus 

OKJ 54 521 09 

5 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

 

TECHNIKUMI (SZAKGIMNÁZIUMI) KÉPZÉSEINK RÖVID ISMERTETÉSE 

 

A nyolcadikos tanulóknak hat ágazatban kínálunk tanulási lehetőséget: szociális, vendéglátóipar, 

rendészet és közszolgálat, informatika, egészségügy, gépészet. A 2020/2021-es tanévben az 

informatika és gépészet szakmacsoport képzésein várjuk a szakmák legújabb technológiai 

eredményeit elsajátítani kész tanulókat. 

mailto:titkarsag@vszcajka.hu
http://www.vszcajka.hu/
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A tanulók által választható idegen nyelv az angol vagy a német. A tanulmányi területekre SNI-s 

tanulók jelentkezését is várjuk.  

A technikus képzés 5 éves. Az első 2 év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban 

duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a 

képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A tanulók 4 kötelező közismereti tárgyból tesznek 

érettségi vizsgát: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A technikusi 

szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év végén a tanuló érettségi 

bizonyítványt, valamint technikusi végzettséget igazoló oklevelet kap.  

A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a 

szakirányú továbbtanulásnál. 

 

 

II. SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZAKKÖZÉPISKOLA) 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A beiratkozás 

feltétele 

0821 Pék-cukrász 
OKJ 

34 541 11 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0822 
Pincér- vendégtéri 

szakember 

OKJ 

34 811 08 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0823 Szakács 
OKJ 

34 811 04 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi, 

pályaalkalmasság 

0824 
Gépi- és CNC 

forgácsoló 

OKJ 

34 521 15 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0825 
Szerszám- és 

készülékgyártó 

OKJ 

34 521 18 
3 év 2020.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

 

A SZAKKÉPZŐ ISKOLA (SZAKKÖZÉPISKOLA) RÖVID BEMUTATÁSA 

 

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő 2 évben duális 

képzés folyik. A tanulmányok befejezése után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi 

képzettség megszerzésére is. A 9. évfolyam végén különbözeti vizsga nélkül lehet bekapcsolódni a 

technikumi képzésbe. 

A diákoknak lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a 12-13. évfolyamon, további két év alatt, 

felkészülhetnek (nappali és esti tagozaton egyaránt) az érettségi vizsgára, ekkor már csak 

közismereti tárgyakat kell tanulniuk.  

Az idegen nyelv választható: angol vagy német. A tanulmányi területekre SNI-s tanulók 

jelentkezését is várjuk.  

 

III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: 

 

A tanuló felvételéről a döntés a tanulmányi eredmények alapján történik. A pontszámot a magyar 

irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem tantárgyak jegyeinek összege adja (a 
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7. év végi és a 8. félévi). Egyenlő pontszám esetén a felvételi rangsor készítésekor előnyben 

részesítjük azokat a jelentkezőket, akinek a testvére, szülője iskolánkban tanul(t).  

Az SNI-s tanulókra vonatkozó speciális felvételi szabályok: az SNI- s tanulók esetében általában az 

idegen nyelv jegye hiányzik, ezért, hogy hátrány ne érje őket, az osztályfőnök más tantárggyal 

pótolja (pl. informatika). 

A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a pályaalkalmassági követelményeknek 

való megfelelés. 

 

 

IV. NÉHÁNY INFORMÁCIÓ ISKOLÁNKRÓL 

A VSZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma korszerűen 

felszerelt, nyitott, gyermekközpontú, befogadó iskola. Számítógéptermek, nyelvi labor, multimédiás 

terem, könyvtár segíti a vizsgákra való felkészülést.  

A leány és fiú kollégium barátságos, otthonos légkörben tud helyet biztosítani a vidéki tanulóknak. 

A sportolni vágyók számára – a mindennapos testnevelésen kívül - többféle sportágban kínálunk 

edzési lehetőségeket. Korszerűen felszerelt tankonyha, tanétterem, pék, cukrász tanműhelyek is 

segítik a tanulók gyakorlati képzését. 

Iskolánkban a humán szakterület iránt érdeklődő, az embertársaiknak segíteni akaró, szolgálatkész 

diákok mellett várjuk az informatika és a gépészet legújabb technológiai eredményeit elsajátítani 

kész tanulókat is.  

Iskolánk képzéseinek elvégzésével a tanulók számára nemcsak a munkaerőpiacon való 

elhelyezkedéshez nyújtunk sokszínű lehetőséget, hanem biztos alapokat teremtünk a későbbi 

továbbtanuláshoz is.  

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ismerjék meg és fogadják el választott szakmájuk sajátos 

követelményeit, és annak elkötelezett művelőjeként, az élethosszig tartó tanulás, ismeretgyarapítás 

jegyében végezzék munkájukat. 

 


