KEZDD VELÜNK A JÖVŐD!

A Veszprémi Szakképzési Centrum
pályaválasztási kiadványa
2022-2023. tanévre
általános iskolai tanulók részére
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Kedves Pályaválasztás Előtt Álló Diákok!
A hazai szakképzésben olyan mértékű változások
kezdődtek, amelyre korábban még nem volt példa. A
változások szükségszerűségét a gazdasági környezet
átalakulása indokolta. Ma már egészen mást jelent
szakmunkásnak vagy technikusnak lenni, mint 10 vagy 15
évvel ezelőtt. Megváltozott a termelői környezet, jelentősen
fejlődött a technikai háttér és ezzel párhuzamosan
magasabbak a munkáltatói elvárások egy pályakezdő
szakemberrel szemben.
Fontos, hogy tanulóink olyan kompetenciákat és
készségeket sajátítsanak el iskoláinkban, amelyek
birtokában sikeresen felelnek meg a modern kor
kihívásainak. Küldetésünk, hogy Veszprém megye
gazdasági szereplőinek minél képzettebb munkaerőt
tudjunk biztosítani, tanulóink számára pedig magas
színvonalú oktatást és szakmai jövőképet biztosítsunk.
Ehhez folyamatosan a 21. század kihívásainak megfelelő
oktatási szerkezetet és tartalmat alakítunk ki, s a projekt és
tanulási eredmény alapú szemléletet erősítjük a minőségi
duális partnerek bevonásával, valamint a Centrum
infrastrukturális fejlesztésével.
Pap Máté
kancellár

Fotó: Kovács Bálint

Kedves Pályaválasztás Előtt Álló Diákok!
Életetek egyik nagy döntése előtt álltok. Dönteni kell, hogy
melyik középiskolában folytassátok tanulmányaitokat. Ha
ezeket a sorokat olvassátok, jó úton jártok. A kiadványban
szereplő intézményekben megtalálhatjátok a számotokra
megfelelő ágazatot, vagy szakmairányt. A kiváló szakmai
képzés mellett egy színes, változatos, minden diák számára
élvezhető diákélet is vár rátok. Bármelyik képzést kezditek
el, nem tudtok rosszul dönteni, hiszen a szakképzés
rendszere átjárhatóságot biztosít a szakirányok között. Akár
technikumban, akár szakképzőben tanultok tovább, egy kiváló
szakember válik majd belőletek. A megszerzett tudást az élet
minden szintjén kamatoztathatjátok.
Kívánom, hogy érezzétek át a TUDÁS örömét, amit
intézményeink oktatói adnak át majd Nektek.
Kavalecz Gábor
főigazgató
Fotó: Molnár Adrien
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a szakirányú képzést az iskolában szervezzük
meg.
Az ösztöndíj alapja a tanév első napján
érvényes kötelező legkisebb munkabér
egyhavi összege, melynek 5 %-át kapja
havonta a tanuló.
Az
első
szakma
megszerzéséhez
kapcsolódóan
egyszeri
pályakezdési
juttatásra jogosult a tanuló, melynek alapja
a tanév első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér egyhavi összege, s
függ a szakmai vizsga eredményétől.
Technikum
A tanulók rászorultsági helyzetük és jó
Az 5 éves képzés során matematikából, tanulmányi eredményük alapján pályázat
magyarból, történelemből és egy idegen útján NSZFH általi támogatásrajogosultak.
nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat,
ugyanolyan óraszámban oktatjuk, mint a Szakképző Iskola
A 3 éves képzés során képezzük a szakmák
gimnáziumokban.
A technikusi képzés elvégzését követően mestereit.
érettségi bizonyítványt és technikusi A 9. évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, így
ágazaton belül lehetőség van a különböző
oklevelet lehet szerezni.
Nyelvvizsga megszerzésére is lehetőség szakmák megismerésére, kiválasztására.
10. évfolyamon kezdődik a szakirányú oktatás
van, akár két nyelvből is.
Az első két évfolyamon ágazati képzés folyik, a választott szakmának megfelelően.
szakirányú
oktatást
szakképzési
így van idő megismerkedni az ágazaton A
munkaszerződés
keretében
duális
belüli szakmákkal.
11. évfolyamon kezdődik a szakirányú oktatás partnereinkkel együtt végezzük.
A szakképzési munkaszerződés jövedelmet
a választott szakmának megfelelően.
A szakirányú oktatás során lehetőség van biztosít, a képzési időszak pedig beleszámít
szakképzési munkaszerződés megkötésére a nyugdíjra jogosító évekbe. A duális
duális képzőpartnereinknél, mely egyszerre képzésben munkaszerződéssel elérhető
biztosít jövedelmet, illetve a képzési időszak juttatás lényegesen magasabb, mint az
beleszámít a nyugdíjra jogosító évekbe. általános szakképzési ösztöndíj.
A duális képzésben munkaszerződéssel – 9. évfolyamon ösztöndíjat biztosítunk,
elérhető juttatás lényegesen magasabb, melynek összege a tanulmányi eredmény
függvényében emelkedik.
mint az általános szakképzési ösztöndíj.
A jó eredménnyel letett technikusi – Az ösztöndíj alapja a tanév első napján
vizsga egyenes utat biztosít a szakirányú érvényes kötelező legkisebb munkabér
felsőoktatásba. A technikusi vizsga emelt egyhavi összege, melynek 10 %-át kapja
havonta a tanuló.
szintű érettségi tárgynak számít.
A 9.-10. évfolyamon ösztöndíjat biztosítunk, – A tanulmányi eredmény függvényében az
melyet 11. évfolyamtól is fizetünk, amennyiben ösztöndíj emelkedik a szakirányú oktatás
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Bevezetés
Az elmúlt években a szakképzés számos
változáson ment keresztül, de a fő cél mindig
megmaradt: a kiváló szakemberek képzése.
A Veszprémi Szakképzési Centrum nyolc
iskolájában tapasztalt oktatók, jól felszerelt
tantermek, gyakorlati műhelyek és számos
duális partner teszi lehetővé, hogy ezt a célt
megvalósítsuk. A pályaválasztás nehéz, ezzel
a kiadvánnyal azonban segíteni kívánjuk a
helyes döntés meghozatalát.

során, amennyiben a szakirányú oktatás az
intézményben valósul meg.
– Az első szakma megszerzéséhez
kapcsolódóan
egyszeri
pályakezdési
juttatásra jogosult a tanuló, melynek alapja
a tanév első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér egyhavi összege, s
függ a szakmai vizsga eredményétől.
– A tanulók rászorultsági helyzetük és jó
tanulmányi eredményük alapján pályázat
útján NSZFH általi támogatásra jogosultak.
Orientációs fejlesztésre irányuló
előkészítő évfolyam
– 1 éves képzés a megfelelő szakma
kiválasztása céljából.
– A jelentkezés feltétele elvégzett 8 osztály.
– Azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a
pályaválasztásban, vagy az általános iskolát
kompetenciahiánnyal fejezik be.
– A képzés során a tanuló mentorálását,
alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak
fejlesztését, pályaorientációjának, élet
pálya tervezésének elősegítését célzó
tevékenységeket
folytatunk
rugalmas
tanulásszervezési és személyre szabott
oktatási formában.
– A képzés projektszemléleten alapul, s a
fejlesztő értékelés is nagy hangsúlyt kap.
– A diákok ösztöndíjat kapnak, melynek
havonkénti összege az ösztöndíj alapjának
(a tanév első napján érvényes kötelező
legkisebb munkabér egyhavi összegének) öt
százaléka.

– A képzés során a tanuló mentorálását,
alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak
fejlesztését, a szakmatanuláshoz szükséges
bemeneti
kompetenciák
kialakítását
végezzük rugalmas tanulásszervezési és
személyre szabott oktatási formában.
– A diákok ösztöndíjat kapnak, melynek
havonkénti összege az ösztöndíj alapjának (a
tanév első napján érvényes kötelező legkisebb
munkabér egyhavi összegének) öt százaléka.
Műhelyiskola
– Legalább 6, legfeljebb 24 hónapos képzés,
mely a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz
vagy a munkába állásához szükséges
ismeretek megszerzésére szolgál.
– Folyamatos mentori támogatással a
személyes és társas kompetenciáik fejlesztése
és önálló életkezdéséhez szükséges
alapismeretek átadása történik.
– A képzésbe alapfokú végzettséggel
nem rendelkező és a szakképző iskola
dobbantó programját elvégzett vagy alapfokú
végzettséggel rendelkező és a 16. életévét
betöltött fiatalok jelentkezhetnek.
– Kizárólag részszakma megszerzésére
irányuló felkészítés folyik.
– A tanulóa szakképző iskolai tanulót az ágazati
alapoktatásban megillető ösztöndíj felére
jogosult.

Az intézmények pályaválasztási rendezvé
nyeiről az adott intézmény honlapján részletes
információk találhatók. Az intézményeknél
feltűntetett
elérhetőségek
bármelyikén
kereshetik a pályaválasztási felelősöket,
Dobbantó
– 1 éves képzés, melynek célja a amennyiben kérdéseik merülnek fel a képzési
kínálattal kapcsolatban.
műhelyiskolára való felkészítés.
– Az a tanuló jelentkezhet, aki a megelőző tanév Kollégiumi elhelyezést az VSZC Öveges József
utolsó napjáig a tizenhatodik életévét betöltötte Technikum és Kollégium, a Szent-Györgyi
Albert Technikum és Kollégium, a VSZC
és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.
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Táncsics Mihály Technikum kollégiumaiban, Dobbantó képzést az ajkai VSZC Szentvalamint a veszprémi városi kollégiumban Györgyi Albert Technikum és Kollégium
tudunk biztosítani.
intézményben hirdetünk. Jelentkezni az
intézmény honlapján lévő jelentkezési lap
kitöltésével lehet.
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Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági
és Közigazgatási Technikum
8200 Veszprém, Csap u. 9.
OM azonosító: 203066/010
Tel: 06 20/510-8892
E-mail: veszpremkozgaz@veszpremkozgaz.hu
Honlap: www.veszpremkozgaz.hu
Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád
Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás

Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Szakma;
Szakmairány

Specializáció

Képzési idő

1110

Pénzügyiszámviteli
ügyintéző

angol nyelv

5 év

1120

Pénzügyiszámviteli
ügyintéző

német nyelv

5 év

1210

Vállalkozási
ügyviteli
ügyintéző

angol nyelv

5 év

Vállalkozási
ügyviteli
ügyintéző

német nyelv

5 év

1310

Pézügyiszámviteli
ügyintéző

idegen nyelvi
előkészítő
(angol)

1 + 5 év

1320

Pézügyiszámviteli
ügyintéző

idegen nyelvi
előkészítő
(német)

1 + 5 év

1410

Közszolgálati
technikus;
Közigazgatási
ügyintéző

angol nyelv

5 év

Közszolgálati
technikus;
Közigazgatási
ügyintéző

német nyelv

5 év

Informatikai
rendszer- és
alkalmazás
üzemeltető
technikus

angol nyelv

5 év

1220

Ágazat

Gazdálkodás
és
menedzsment

Rendészet és
közszolgálat
1420

1510

8

Informatika és
távközlés

Feltétel

8 általános
matematika
és
magyar nyelvi
központi
írásbeli
felvételi

8 általános,
egészségügyi
alkalmassági
vizsgálat

8 általános

A jelentkezők rangsorolása központi írásbeli felvételi vizsga nélkül:
• Közszolgálati technikus, közigazgatási ügyintéző szakmairány (tagozatkód 1410, 1420)
• Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (tagozatkód 1510)
Az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján történik, az osztályzatok
összege alapján. A megszerezhető maximális pontszám: 120 pont.
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

Szakmához kapcsolódó pontok:
Szakma megnevezése

Speciális tantárgy

7. osztály
év vége

8. osztály
félév

Maximum
összesen (pont)

Közigazgatási ügyintéző
(tagozatkód 1410, 1420)

Irodalom
Magyar nyelv

2x
2x

2x
2x

40

Informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltető
technikus
(tagozatkód 1510)

Informatika

4x

4x

40

Jelentkezők rangsorolása központi írásbeli felvételi vizsgával
• Idegen nyelvi előkészítő képzés (tagozatkód 1310, 1320),
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző (tagozatkód 1110, 1120),
• Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (tagozatkód 1210, 1220)
– a tanulmányi eredmények: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv 7. év végi és 8.
osztály félévi osztályzatai alapján (maximum 40 pont) és
– általános tantervű magyar nyelvi, valamint általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok
alapján (maximum 80 pont)
Pályaválasztási nyílt napok
– 2021. november 12. 10:00-tól pályaválasztási nyílt nap és tájékoztató 8. osztályosoknak
– 2021. december 8. 16:30-tól bemutató órák 8. osztályos diákoknak és szülőknek, utána felvételi tájékoztató
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– 10 ujjas gépírás elsajátítása minden tanulónak.
– A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályokban
– Vízitábor, sítábor, természetjáró tábor.
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Veszprémi SZC Ipari Technikum
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8200 Veszprém, Iskola u. 4.
OM azonosító: 203066/002
Telefon: 06/70 641 3617
E-mail: isk@ipariszakkozep.hu
Honlap: www.ipariszakkozep.hu
Igazgató: Irányi László
Pályaválasztási felelős: Kobán László igazgatóhelyettes

Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

3011

Ágazat

Vegyipar

Szakma;
Szakmairány

Specializáció

Képzési idő

Vegyésztechnikus; Általános
laboráns

–

5 év

Műanyagfeldolgozó technikus

–

5 év

3012

Környezetvédelem

Környezetvédelmi technikus
Környezetvédelem

–

5 év

3013

Informatika

Szoftverfejlesztő-, tesztelő

kötelező angol
nyelv

5 év

3014

Gépészet

Gépgyártástechnológiai
technikus

–

5 év

3015

Specializált
gép- és
járműgyártás

Mechatronikai
technikus

–

5 év

angol nyelvi
előkészítős
évfolyam

1 + 5 év

német nyelvi
előkészítős
évfolyam

1 + 5 év

3017
Szociális
3018

Kisgyermekgondozó
és -nevelő

Feltétel

8 általános,
matematika
és
magyar nyelvi
központi
írásbeli
felvételi,
egészségügyi
alkalmassági
vizsgálat

A jelentkezők rangsorolása:
A képzésekre az általános iskola 8. osztályát végző tanulók jelentkezhetnek.
A felvétel mindegyik osztálynál az általános iskolai tanulmányi eredmények, és az általános tantervű
képzésre vonatkozó egységes írásbeli felvételi vizsga figyelembe vételével történik
Az általános iskolai eredményekből a 7. osztály év végi, 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom
(átlag) történelem, matematika, egy az általános iskolában tanult idegen nyelv, és egy választott természettudományos tárgy (fizika vagy kémia, vagy biológia) osztályzatai számítanak. Ez legfeljebb 50
pont lehet.
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A hozott pontokhoz adjuk a szerzett pontokat az alábbiak szerint:
• Matematika központi írásbeli felvételi
• Magyar nyelvi központi írásbeli felvételi
Mindkettő pontszámai felezve (azaz az elérhető 50-50 pontból 25-25-öt számolunk).
Így összesen 100 pont szerezhető.
Mindegyik szakon a jelentkező tanulóknak egészségügyileg alkalmasnak kell lenni a szakma
elsajátítására. A fő kizáró okok olvashatóak honlapunkon. Sajátos nevelésű igényű tanulókat fogadunk
(kivéve a műszaki pályákon a diszkalkulia, kisgyermekgondozó szakon a diszlexia), egyéb fogyatékkal
élő tanulókat a szakmák jellegéből adódóan nem tudunk felvenni.
Pályaválasztási nyílt napok
Nyílt nap: 2021. november 09. 15.00 óra és 17.00 óra
2021. december 07. 16.00 óra
(a három rendezvény programja azonos)
Kémiai játszóház: 2021. november 17. 15.00 óra
Kreatív játszóház: 2021. november 17. 15.00 óra
(információk és regisztráció október 09. után az iskolai honlapon)
X. Iparis Informatikai Verseny: záró rendezvény 2021. november 19.
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Minden érettségi tárgyból biztosítunk emelt szintű képzést.
– Az idegen nyelven és az informatikán felül, a magyar nyelv és irodalom és a matematika oktatása is
csoportbontásban valósul meg 9-10. évfolyamon.
– Sokoldalú szabadidős tevékenységre van lehetőség: sport, kulturális bemutatók, diákszínpad,
énekkar, sítábor, vízitábor.
– A kötelező idegen nyelv angol vagy német (amelyet a tanuló általános iskolában is tanult), informatika
szakon angol. Igény szerint lehetőség van a kötelezőn túl, újabb idegen nyelvek tanulására is.

11

8200 Veszprém, Március 15. utca 5.
OM azonosító: 203066/003
Tel.: 70/641-3706
E-mail: iskola@jendra.hu
Honlap: www.jendra.hu
Igazgató: Szabó Zoltán
Pályaválasztási felelős: Riz Kálmán
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Veszprémi SZC Jendrassik – Venesz Technikum
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Képzési kínálat:
TECHNIKUM
Kép
zési
idő

Feltétel

–

5 év

8 általános, matematika és magyar nyelvi
központi írásbeli
felvételi, egészségügyi
alkalmasság

Logisztikai technikus;
Logisztika és szállítmányozás

–

5 év

8 általános

Kereskedő és webáruházi
technikus

–

5 év

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakirány

4211

Specializált
gép- és
járműgyártás

Gépjármű mechatronikai
technikus

4212

Közlekedés
és szállítmányozás

4213

Kereskedelem

4214

Turizmusvendéglátás

Specia
lizáció

Cukrász szaktechnikus

5 év

Szakács szaktechnikus

5 év

Vendégtéri szaktechnikus

2 idegen
nyelv

Turisztikai szaktechnikus;
Turisztikai szervező

5 év
5 év

4215

Gépészet

Gépésztechnikus; Ipar, CAD
CAM

–

5 év

4216

Specializált
gép- és
járműgyártás

Alternatív járműhajtási
technikus

–

6 év
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8 általános,
egészségügyi
alkalmasság
és pályaalkalmasság

8 általános,
matematika és magyar
nyelvi központi írásbeli
felvételi,egészségügyi
alkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR Kód

Szakma;
Szakirány

Specia
lizáció

Képzési
idő

–

3 év

Szerszám- és
készülékgyártó

–

3 év

CNC
programozó

–

4 év

Gépjármű
mechatronikus

–

3 év

Karosszérialakatos

–

3 év

Mechatronikus
karbantartó

–

3 év

Ágazat

Gépi és CNC
forgácsoló

4220

4221

Gépészet

4222

4223

Specializált
gépés járműgyártás

4224

Kereskedelem

Kereskedelmi
értékesítő

–

3 év

4225

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

–

3 év

Cukrász

–

3 év

Pincér-vendégtéri
szakember

–

3 év

Szakács

–

3 év

4226

Turizmusvendéglátás

Feltétel
8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság

8 általános,
egészségügyi
pályaalkalmasság

A jelentkezők rangsorolása:
Felvételi vizsgát egyetlen tagozaton sem tartunk, kivéve az alternatív járműhajtási technikus,
gépésztechnikus és a gépjármű mechatronikai technikus képzésünk, ahol a központi matematika és
magyar nyelvi írásbeli felvételi pontok is beszámításra kerülnek. Mindkettő pontszámai felezve, azaz az
elérhető 50-50 pontból 25-25-öt számolunk.
Képzési forma

Ágazat
Specializált gép- és
járműgyártás

Technikum

Gépészet

Közlekedés és szállítmányozás, Kereskedelem

Ágazat
magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika (duplán)

70 pont

központi felvételi pontok

50 pont

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika (duplán)

70 pont

központi felvételi pontok

50 pont

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, informatika
(duplán)

70 pont
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Technikum

Szakképző

Turizmus-vendéglátás

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv
(duplán), történelem, matematika, földrajz

70 pont

Specializált gép- és
járműgyártás, Gépészet

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika, fizika, informatika

70 pont

Kereskedelem
Élelmiszeripar,
Turizmus-vendéglátás

magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv,
történelem, matematika,
biológia-egészségtan, informatika

70 pont

Pályaválasztási nyílt napok
A pályaválasztási programunkat az alábbi időpontokban szervezzük, erről az információkat a honlapunkon és Facebook oldalunkon is közzé tesszük.
– 2021. november 8. 15.00 órától (Gépészet, Specializált gép- és járműgyártás ágazatok)
– 2021. december 13. 15.00 órától (Közlekedés és szállítmányozás, Kereskedelem,
Élelmiszeripar, Vendéglátás-Turizmus)
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Érdeklődésnek megfelelő szakkörök és Digitális Alkotóműhely használata
– Átjárhatóság a szakok között
– Emelt szintű érettségire felkészítés
– Sportfoglalkozások pl. futsal
– Ökoiskola
– Lehetőség külföldi szakmai gyakorlatra (Németország)
– Erasmus + program (Lengyelország, Románia-Székelyföld)
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Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium
8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
OM azonosító: 203066/004
Tel: 70/6413904, 70/641-3900
E-mail: titkarsag@oveges-szi.hu
Honlap: http://www.oveges-szi.hu
Igazgató: Tóth Lajos Péter
Pályaválasztási felelős: Székely Nándor
Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

Specializáció

Képzési
idő

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

5 év

Épületgépész technikus

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

5 év

Kereskedő és webáruházi technikus

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

5 év

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*
szakmai angol
nyelv

5 év

Feltétel

Elektronikai technikus
5301

Elektronika és
elektrotechnika

Erősáramú
elektrotechnikus
Ipari informatikai
technikus

5311

5321

5331

Épületgépészet

Kereskedelem

Informatika
és távközlés

Informatikai rendszer és
alkalmazásüzemeltető technikus
Infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető technikus

8 általános

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

Specializáció

Képzési idő

5341

Közlekedés és
szállítmányozás

Kishajóépítő és
-karbantartó

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

3 év

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

3 év

5351

Épületgépészet

Központifűtés- és
gázhálózatrendszer
-szerelő

Feltétel

8 általános
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5361

Elektronika és
elektrotechnika

5371

Elektronika és
elektrotechnika

Elektonikai műszerész
Villanyszerelő
Szakmairány:
Épületvillamosság,
Villamoshálózat

SNI-s
és BTMN-es
diákok jelentkezését is várjuk*

3 év

SNI-s és BTMN-es diákok
jelentkezését is
várjuk*

3 év

*A következő kódokkal rendelkező SNI-s diákokat fogadjuk: BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83.
A felvétel további feltétele egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
A jelentkezők rangsorolása:
Minden tantárgy (kivéve ének, rajz, testnevelés) 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyekből
számított számtani összegnek a tanuló által elérhető maximumhoz viszonyított százaléka (hozott
pontszám) alapján rangsorolunk. Az SNI-s diákok esetén a hozott pontszám a végső pont 70%át, a szóbeli felvételin elért pontszám az értékelés további 30 %-át adja. Összesen maximum 100
pont érhető el. A technikumban nem kerül rangsorolásra az a tanuló, aki félévkor valamely felvételi
tantárgyból elégtelen osztályzatot ért el.
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 felvételin vesznek részt, amely célja a tanulók megismerése (kommunikáció,
általános tájékozottság, szakmai motiváció). Ennek tervezett időpontja 2022. március 03-11. (A szóbeli
felvételiről külön értesítést küldünk, a jelzett időpontra kell iskolánkba érkezni.)
A tanulók fejlesztését gyógy- és fejlesztő pedagógusok, valamint iskolapszichológus támogatja.
Pályaválasztási nyílt napok
Tájékoztató, szakmák bemutatása, kipróbálása, óralátogatás:
– 2021. november 12. 14.30 órától (tájékoztató szakmák bemutatása, kipróbálása)
– 2021. november 23. 9.30 órától (óralátogatási lehetőség)
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség. A NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv
tanulását kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn megismert tudás alapján lehetséges.
– A természettudományok területén emelt óraszámban folyik a képzés.
– Szakképző iskolai képzéseink esetén a szakirányú (gyakorlati) oktatás duális formában
vállalkozásoknál történik.
– A tanulók ösztöndíjban részesülnek. Duális képzéseinkben céges partnereink kiemelt ösztöndíjat
biztosítanak.
– Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus ellátást biztosítunk.
– Az ingyenes kollégiumi elhelyezés – igény esetén – a tanulók számára biztosított.
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Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum
és Szakképző Iskola
8200 Veszprém, Halle u. 3.
OM azonosító: 203066/013
Tel/fax: 88/569-880
E-mail: sef@sef.hu
Honlap: www.sef.hu
Igazgató neve: Németh Katalin
Pályaválasztási felelősök: Müller Mónika és Mayer Zsanett igh.
Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

6101

Szakma;
Szakmairány

Ágazat

Turizmusvendéglátás

Specia
lizáció

Képzési idő

Cukrász szaktechnikus

5 év

Szakács szaktechnikus

5 év

Vendégtéri szaktechnikus

2 idegen
nyelv

5 év

Turisztikai technikus;
Turisztikai szervező,
Idegenvezető

Feltétel

8 általános,
egészségügyi
alkalmasság és
pályaalkalmasság

5 év

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód

6201

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

Specia
lizáció

Képzési idő

Cukrász

–

3 év

Turizmusvendéglátás

Pincér-vendégtéri
szakember

–

3 év

Szakács

–

3 év

Feltétel
8 általános,
egészségügyi
alkalmasság és
pályaalkalmasság

A jelentkezők rangsorolása:
Központi felvételi vizsga nincs. A felvétel az általános iskolából hozott pontok összesítése alapján
történik (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem). Technikumban a figyelembe
vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem, szakképző iskolában
a beszámított tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv.
A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2022. február 25. 08:00 óra
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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. Fogadja továbbá az intézmény a BTMN-es tanulókat is.
Pályaválasztási nyílt napok
A térköztávolság betartásával, a látogatók ütemezésével tartjuk meg nyílt napjainkat. Az időpontokra
online regisztrálhatnak a látogatók.
– 2021. november 04.
– 2021. december 09.
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Tanulási eredmény alapú oktatás
– Kimagasló színvonalú szakmai, nyelvi és közismereti képzések (az oktatók részben tananyagfejlesztők,
tankönyvírók, youtuberek, többek között a „Matekból 5-ös” milliós látogatottságú youtube csatorna
üzemeltetője is az oktatói testület tagja)
– A szakmai oktatók szakmájukban elismert, gyakorló szakemberek
– ERASMUS+ külföldi szakmai gyakorlat Ausztriában, Németországban, Cipruson ingyenesen,
kiemelt ösztöndíjjal
– COACHING módszer alkalmazása a tanulói eredményességért, a sikeres életpályáért,
– Partnerközpontú oktatás a SÉF filozófia égisze alatt – SÉF = Siker-Érvényesülés-Fejlődés,
– Projektmódszer alkalmazása, ahol a diákok felelőségvállalása ösztönzőleg hat a tanulásra
– Minőségi képzés XXI. századi környezetben.
– Teljes wifi lefedettség – a tanítás az okos eszközökre épít
– Bartender, barista, diétás szakács és vendéglátóipari elitképzésen (HoReCa) való részvétel
lehetősége.
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Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Technikum
és Kollégiuma
8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
OM azonosító: 203066/014
Tel: 0688/508-080
E-mail: titkarsag@vszcajka.hu
Honlap: www.vszcajka.hu
Igazgató: Szaniszló Edit
Pályaválasztási felelős: Vigváryné Németh Katalin
Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

7010

Szociális

Kisgyermekgondozó,
-nevelő

5 év

7011

Specia
lizáció

Képzési idő

Gyakorló ápoló

5 év

Egészségügy

Rehabilitációs terapeuta;
Gyógymasszőr

5 év

7013

Rendészet és
közszolgálat

Közszolgálati technikus;
Rendészeti technikus

5 év

7014

Informatika
és távközlés

Informatikai rendszer
és alkalmazás-üzemeltető
technikus

kötelező
angol
nyelv

5 év

Specia
lizáció

Képzési idő

7012

Feltétel

8 általános és
egészségügyi és
pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

7020

Élelmiszeripar

Pék-cukrász

3 év

Gyermek- és ifjúsági
felügyelő

3 év

Szakács

3 év

Gépi és CNC forgácsoló

3 év

Szerszámés készülékgyártó

3 év

7021
7022

Turizmusvendéglátás

7023
7024

Gépészet

Feltétel

8 általános és
egészségügyi és
pályaalkalmasság

A tanulmányi területekre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulók is jelentkezhetnek.
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A jelentkezők rangsorolása:
A tanuló felvételéről a döntés a tanulmányi eredmények alapján történik. A pontszámot a magyar
irodalom, magyar nyelv, matematika, idegen nyelv, történelem, valamint egy további ágazat-specifikus
tantárgy jegyeinek összege adja (a 7. év végi és a 8. félévi).
– Szociális és egészségügyi ágazat: biológia,
– Rendészet és közszolgálat ágazat: testnevelés,
– Informatika és távközlés ágazat: informatika,
– Élelmiszeripar, turisztika és vendéglátás ágazat: technika vagy rajz,
– Gépészet ágazat: fizika.
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 a pontszámítás során, az osztályfőnök
más tantárggyal pótolja (pl. informatika) a hiányzó érdemjegyet.
Pályaválasztási nyílt napok
A járványügyi helyzetre való tekintettel a nyílt napokat online formában tartjuk, melynek elérhetőségét
a honlapunkon tesszük közzé.
– 2021. október 14.
– 2021. november 11.
– 2022. január 13.
Nyitott kapukkal – hétvégi pályaválasztási rendezvények
– 2021. november 27.
– 2021. december 04.
Pályaválasztási rendezvényeinket, illetve különböző tájékoztató anyagainkat, filmjeinket a honlapon
kívül - felhasználva a közösségi média csatornákat -, a Facebookon és az Instagramon is folyamatosan
közzétesszük.
Igény esetén interaktív szakmai bemutatókkal veszünk részt az általános iskolák pályaválasztási
rendezvényein, illetve szívesen adunk tájékoztatást iskolánkról, képzéseinkről szülői értekezleteken,
osztályfőnöki órákon is.
Szívesen válaszolunk a szakképzés új rendszerével kapcsolatos kérdéseire is az igazgatói
tájékoztatókon, illetve ha az érdeklődő meghagyja elérhetőségét (telefon, e-mail cím); honlapunkon is
felteheti kérdéseit, erre egy munkanapon belül választ adunk.
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Emelt óraszámban lehetőség van a szakmai tárgy(ak), magyar nyelv és irodalom tantárgy(ak)
tanulására.
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Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
OM azonosító szám: 203066/011
Tel: 88/420-267
E-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu
Honlap: www.tancsicsveszprem.hu
Igazgató: Hajdúné Medgyesi Andrea
Pályaválasztási felelős: Molnár Katalin
Képzési kínálat:
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Ágazat

Szakma;
Szakmairány

8001

Elektronika és
elektrotechnika

Automatikai technikus;
Gyártástechnika

5 év

8002

Építőipar

Magasépítő

5 év

8003

Fa- és bútoripar

Faipari technikus

5 év

Fodrász

5 év

Kozmetikus technikus

5 év

8004

Szépészet

8005

Specia
lizáció

Képzési idő

8006

Rendészet és
közszolgálat

Közszolgálati technikus

5 év

8007

Sport

Sportedző – (bármilyen
sportág) sportszervező

5 év

Feltétel

8 általános,
matematika
és
magyar
nyelvi
központi
írásbeli
felvételi,
egészségügyi
és pályaalkalmasság

SZAKKÉPZŐ
KIFIR
Kód

Ágazat

8011
8012

Építőipar

8013

Szakma;
Szakmairány

Specia
lizáció

Képzési
idő

Ács

3 év

Festő, mázoló, tapétázó

3 év

Kőműves

3 év

8014

Faés bútoripar

Asztalos

3 év

8015

Elektronika és
elektrotechnika

Villanyszerelő;
Épületvillamosság

3 év

8016

Gépészet

Hegesztő

3 év

Feltétel

8 általános,
egészségügyi
és
pályaalkalmasság

A jelentkezők rangsorolása:
A technikumi 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.
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A rendészeti technikumba történő felvétel kizáró oka: a sajátos nevelési igény, a súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartás zavar.
A sport technikumba jelentkezők számára fizikai képességfelmérést is tartunk.
A szakképző iskolába a jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi sorrendet a felső
tagozatos tanulmányi eredmények alapján állítunk.
A technikumi és szakképző iskolai beiratkozási feltétele az egészségügyi alkalmasság, és a
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Pályaválasztási nyílt napok
– 2021. november 09.
– 2021. november 23.
A pályaválasztási napokon 9:00 órától nyílt nap keretében lehetőséget biztosítunk interaktív
szakmacsoportos bemutatók látogatására.
15.00 órától az iskolában várjuk az érdeklődő szülőket és diákokat a pályaválasztási tájékoztatóra.
Pályaválasztási rendezvényeink időpontját, programját, pályaválasztási tájékoztatónkat iskolánk
honlapján és facebook oldalán is elérhetővé tesszük.
További lehetőségek, specialitások az intézményben:
– Iskolánk területén fiú kollégium, menza, tornacsarnok egy helyen található, a belváros szélén, pár
percre a buszpályaudvartól.
– Az ágazati alapvizsgáig a szakmai gyakorlati képzés saját tanműhelyünkben történik.
– Szabadidős foglalkozásokat szervezünk: pl. dráma szakkör, vízitúra, gyalogtúra
– Emelt szintű érettségire felkészítést igény szerint tartunk.
– SNI és BTMN fejlesztést biztosítunk.
– Csoportbontást biztosítunk matematika, idegen nyelv, digitális kultúra tantárgyakból.
– Emelt óraszámban biztosítjuk az idegen nyelv tanulását.
– Hagyományőrző programjainkkal támogatjuk a tehetséges tanulóink bemutatkozását: Alma máter
irodalmi és kulturális program, Rajz, eszköz-és termékkiállítás
– Társ fegyveres szervezetekkel együttműködve erősítjük a rendészeti nyári gyakorlat tábor jellegét.
– Termékgyártó cégek és a duális partnereink bevonásával szakmai programokat, előadásokat
szervezünk, ahol a valós élet-és munkakörülményeket mutatjuk meg.
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VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
Tel: 06-70/19-96-002
E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu
Honlap: www.veszpremszc.hu
Facebook: https://www.facebook.com/VeszpremiSzC
Instagram: https://www.instagram.com/veszpremi_szc

24

