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NYOLCADIKOS DIÁKOK, 
TISZTELT SZÜLŐK! 

 
Fogadják szeretettel pályaválasztási tájékozta-

tónkat, amelynek célja, hogy az iskolánkkal 
kapcsolatos legfontosabb ismereteket az ér-

deklődők megkapják. 

 
A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is!
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Az iskolánkban folyó 
A technikumi öt éves képzés e
a szakmatanulás előnyeit.
második
A képzés során matematikából, magyarból, történ
lemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a
tartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, 
mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantá
gyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás.
kumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi 
tantárgyat választania, mivel a szakmai viz
mít az érettségi tantárgyai közé.
Technikumban végzettek jelentős 
felsőoktatási felvételin
esetén. 
hatnak,
függ.

 
A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is! 

 
TECHNIKUMI KÉPZÉSEINK 

Képzési idő: 5 év 
Tagozat 
száma 

Az ágazat 
megnevezése 

Szakma 
megnevezése 

0001 Informatika 
és távközlés 

Szoftverfejlesztő 
és –tesztelő 

 5 0613 12 03 

0002 Gépészet 
Gépgyártás- 

technológiai technikus 
5 0715 10 06 

0003 Kereskedelem 
Kereskedő és 

webáruházi technikus 
5 0416 13 03 

0004 Turizmus- 
vendéglátás 

Turisztikai 
technikus 

5 1015 23 07 

0005 Mezőgazdaság és 
erdészet 

Mezőgazdasági 
gépésztechnikus  

5 0810 17 08 

0006 
Specializált gép- 
és járműgyártás 

Mechatronikai 
technikus 

5 0714 19 12 

 
Az iskolánkban folyó technikumi képzés: 
A technikumi öt éves képzés egyesíti a gimnázium és 
a szakmatanulás előnyeit. Az ágazati ismereteket adó 
második év után történik a szakmaválasztás. 
A képzés során matematikából, magyarból, történe-
lemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyag-
tartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, 
mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantár-
gyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás.  A techni-
kumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi 
tantárgyat választania, mivel a szakmai vizsga beszá-
mít az érettségi tantárgyai közé. 
Technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a 
felsőoktatási felvételin a szakirányú továbbtanulás 
esetén. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kap-
hatnak, melynek mértéke tanulmányi eredménytől 
függ. 

 
A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is!
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Az iskolánkban folyó szakképzés:
Szakképző iskola három éves képzés. Az ágazati ismer
teket adó első év után történik a szakmaválasztás.
A következő két 
sorban vállalatoknál zajlik a szakmai gyakorlatok átad
sa. A szakképzésben résztvevők 
melynek mértéke tanulmányi eredménytől függ. 
mai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felk
szülhet az é
Az átlagosnál színvonalasabb tárgyi és személyi fel
rendszerünkkel az 
Végzettjeink jó eséllyel pályázhatnak a felsőoktatásban 
való továbbtanulásra és megszerzett szakképes
szakmai karrierjük megvalósítására egyaránt.

 
szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is! 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINK 
Képzési idő: 3 év 

Tagozat 
 

Az ágazat 
megnevezése 

Szakma 
megnevezése 

Specializált gép- és 
járműgyártás 

Autógyártó 
 4 0716 19 02 

Kreatív 
Divatszabó 

4 0723 16 03 

Gépészet 
Gépi és CNC forgácsoló  

4 0715 10 07 

Gépészet 
Hegesztő 

4 0715 10 08 

Gépészet 
Ipari gépész 
4 0715 10 09 

Kereskedelem 
Kereskedelmi 

értékesítő  
4 0416 13 02 

Építőipar 
Kőműves    

4 0732 06 08 

Mezőgazdaság 
és erdészet 

Mezőgazdasági 
gépész  

4 0810 17 07 

Elektronika 
és elektrotechnika 

Villanyszerelő 
4 0713 04 07 

Az iskolánkban folyó szakképzés: 
Szakképző iskola három éves képzés. Az ágazati ismere-
teket adó első év után történik a szakmaválasztás. 
A következő két évben duális képzés formájában, első-
sorban vállalatoknál zajlik a szakmai gyakorlatok átadá-
sa. A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, 
melynek mértéke tanulmányi eredménytől függ. Szak-
mai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felké-
szülhet az érettségi vizsgára, ill. második szakmára. 
Az átlagosnál színvonalasabb tárgyi és személyi feltétel-
rendszerünkkel az IPAR 4.0-ra készítjük fel tanulóinkat. 
Végzettjeink jó eséllyel pályázhatnak a felsőoktatásban 
való továbbtanulásra és megszerzett szakképesítésükkel 
szakmai karrierjük megvalósítására egyaránt. 



 

Honvédelmi oktatás 
lehetősége a technikumi 
képzésben résztvevőknek 
 
 
9-10. évfolyamon a jelentkezőknek ha-
vonta egy alkalommal szakköri foglalko-
zást szervezünk a Honvédelmi Miniszté-
rium által kivezényelt vezető segítségé-
vel. Programok: alaki kiképzés, lőgyakor-
lat, teljesítménytúra, kalandparkok, a 
Honvédelmi Múzeumi látogatás, lakta-
nya látogatás. 
 
11-12. évfolyamon választható (nem 
kötelező) tantárgy a honvédelmi alap-
ismeretek, amelyből érettségizni lehet. 
Ez alapot ad a Közszolgálati Egyetem és 
az Altiszti Akadémián a továbbtanulás-
hoz. A 9-10. évfolyamon megkezdett 
programok itt is folytatódnak. 
 
Hátrányos helyzetű tanulók a Lippai Ba-
lázs, valamint a Béri Balog Ádám ösz-
töndíjprogramban vehetnek részt. 
Minden tanuló gyakorlóruhát kap. 

 

Szoftverfejlesztő
és-

 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves 
képzése, amely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével z
rul.
 
A Szoftverfejlesztő és
olyan 
tali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fe
leszteni, tesztelni és dokumentálni. A 
programozási feladatokon túl adatbázisok 
tervezését és kezelését is elvégzi. Csapa
ban dolgozva együttműködik a szoftve
fejlesztési projektbe
munkatársával, képes a csoportmunkát 
támogató fejlesztői eszközök hatékony 
használatára.

 
Szoftverfejlesztő 
és- tesztelő 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves 
képzése, amely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zá-
rul. 

A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus 
olyan szakember, aki képes webes- és asz-
tali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fej-
leszteni, tesztelni és dokumentálni. A 
programozási feladatokon túl adatbázisok 
tervezését és kezelését is elvégzi. Csapat-
ban dolgozva együttműködik a szoftver-

lesztési projektben résztvevő többi 
munkatársával, képes a csoportmunkát 
támogató fejlesztői eszközök hatékony 
használatára. 

 

Gépgyártás
technológiai technikus

 
Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű szakképzet
ség megszerzésével zárul.
 
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt 
vesz gépalkatrészek technológiai tervezés
ben, gyártásában, gépek, géprendszerek, 
mechanikus berendezések működtetésében, 
szerelésében, karbantartásában és javítás
ban.  
 
Meghatározza a gyártás technológiai adat
it, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési 
feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyá
tási folyamatot.
 

 
Gépgyártás- 
technológiai technikus 

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű szakképzett-
ség megszerzésével zárul. 

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt 
vesz gépalkatrészek technológiai tervezésé-
ben, gyártásában, gépek, géprendszerek, 
mechanikus berendezések működtetésében, 
szerelésében, karbantartásában és javításá-

Meghatározza a gyártás technológiai adata-
, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési 

feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyár-
tási folyamatot. 



 
Kereskedő és 
webáruházi technikus  

 
Kereskedelem ágazat 5 éves képzése, 
amely érettségivel és technikus szintű 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
 
A kereskedő és webáruházi technikus 
szakember feladata az áruforgalom ter-
vezése, irányítása, lebonyolítása, kont-
rollálása, az áruk adás-vétele, amely 
magában foglalja a B2B (vállalatok egy-
más közötti értékesítése) és a B2C (vál-
lalat és vásárlók közötti értékesítése) 
kereskedelmi és webáruházi értékesí-
tést egyaránt. Képes alkalmazni a fizikai 
valóságban működő és az online világ-
ban működő kereskedelem adta lehető-
ségeket. 
 

 
Turisztikai
technikus

 
Turizmus
zése, amely 
tű szakképzettség megszerzésével zárul.
 
Válaszható szakmairány:
 Turisztikai szervező szakmairány.
 
Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai 
vállalkozásokban végez szervezési, id
genvezetési, értékesítési, ügyintézői, i
form
ten kommunikál a vendégekkel, partn
rekkel, munkatársakkal. 
 

 
Turisztikai 
technikus 

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves kép-
zése, amely érettségivel és technikus szin-
tű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Válaszható szakmairány: 
Turisztikai szervező szakmairány. 

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai 
vállalkozásokban végez szervezési, ide-
genvezetési, értékesítési, ügyintézői, in-
formációs munkát, miközben magas szin-
ten kommunikál a vendégekkel, partne-
rekkel, munkatársakkal.  

 

Mezőgazdasági
gépésztechnikus

 
Mezőgazdaság ágazat agrárgépész terület
nek 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzé
sével zárul. 
 
A mezőgazdasági gépésztechnikus tevéken
ségére a korszerű, robotizált mezőgazdasági 
gépekkel történő munkavégzés jellemző.
Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltató
nál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi 
munkáit, biztosítja a műszaki 
 
A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek 
közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás 
jogosítványt szereznek a képzésben résztv
vők. 
 

 
Mezőgazdasági 
gépésztechnikus   

Mezőgazdaság ágazat agrárgépész területé-
nek 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzé- 
sével zárul.  

A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékeny-
ségére a korszerű, robotizált mezőgazdasági 
gépekkel történő munkavégzés jellemző. 
Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatók-
nál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi 
munkáit, biztosítja a műszaki feltételeket.  

A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek 
közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás 
jogosítványt szereznek a képzésben résztve-



 
Mechatronikai  
technikus  

 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 
5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség 
 megszerzésével zárul. 
 
Magas automatizáltságú termelő be-
rendezés, berendezéscsoport hiba meg-
határozását végzi, a hidraulikus, pneu-
matikus, IT, vezérlés, villamos rendsze-
rekben hibajavítást végez, alkatrészeket 
gyárt. 
 
Ajánlott minden fiatal számára, aki sze-
reti a gépeket szerelni, javítani, műkö-
désüket megismerni, megérteni, hibái-
kat kiküszöbölni. 
 

  
Autógyártó 
 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 
3 éves képzése, mely szakképzettség 
megszerzésével zárul.  
 
Az autógyártó sorozatgyártásban készü-
lő közúti gépjárművek és ezek fődarab-
jainak (pl.: motor, váltó, futómű, fék) 
összeszerelését végzi, ehhez szerszámo-
kat és gépeket használ. 
Ismeri és elvégzi a logisztikai folyamatok 
rá vonatkozó feladatait, munkája során 
informatikai rendszereket alkalmaz. 
Alternatív gépjárműhajtásokat (pl.: hib-
rid vagy teljesen elektromos hajtás) 
alapszinten ismer, felismer, és beépíti 
ezek részegységeit. 
 
 

 
Divatszabó
 
 
 
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség 
 
Választható szakmairány: 
                   
 
A divatszabó a szín és forma divatirán
zatoknak megfelelő egyedi vagy konfe
cionált öltözéket állít elő. Egyedi te
méknél megrendeléstől az értékesítésig 
a gyártás t
Iparban a konfekcionált termékek széles 
skáláját készíti.
technológiákat.
 

 
Divatszabó 

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairány:  
                   nő szabó szakmairány. 

A divatszabó a szín és forma divatirány-
zatoknak megfelelő egyedi vagy konfek-
cionált öltözéket állít elő. Egyedi ter-
méknél megrendeléstől az értékesítésig 
a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. 
Iparban a konfekcionált termékek széles 
skáláját készíti. Alkalmazza a digitális 
technológiákat. 



 
Gépi és CNC 
forgácsoló 
 
 
Gépészeti ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
 
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó 
anyag ismeretében megtervezi az adott 
alkatrész hagyományos szerszámgépen 
való gyártását, meghatározva az ehhez 
szükséges gépeket, eszközöket és tech-
nológiai adatokat. A szerszámgépen be-
állítja a forgácsolási jellemzőket és le-
gyártja a munkadarabot. programot ír 
és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC 
gépen történő gyártására. A gép felszer-
számozását követően hagyományos 
vagy CNC gépen alkatrészt gyárt. 
 
 

  
Hegesztő 
 
 
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
 
A hegesztő különálló szerkezeti elem-
ként készült gépalkatrészeket, szerkeze-
ti elemeket egymáshoz rögzít, különféle 
hegesztési technikák eljárások alkalma-
zásával. A hegesztés során a munkada-
rabokat hővel, nyomással vagy mindket-
tővel egyesíti olya módon, hogy a mun-
kadarabok között nem oldható fémes 
vagy nem fémes kapcsolat jön létre. 
Ismeri és biztonsággal használja a kézi 
és kisgépes fémalakító műveletekhez 
használatos gépeket, szerszámokat, mé-
rőeszközöket, védőfelszereléseket. 
 

 
Ipari gépész
 
 
 
Gépészt ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
 
Az ipari gépész a gyártósorok berend
zéseinek, kisegítő részegységeinek sz
relését, karbantartását, javításág végzi. 
Egyszerű munkadarabokról műszaki ra
zot készít.
A szakrajz alap
relési feladatok menetét, sorrendjét.
Munkája során a gépészetben általán
san használ kéziszerszámok és kisgépek 
szakszerű és biztonságos használatával 
oldja meg a feladatait.
 

 

 
Ipari gépész 

Gépészt ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul.  

Az ipari gépész a gyártósorok berende-
zéseinek, kisegítő részegységeinek sze-
relését, karbantartását, javításág végzi. 
Egyszerű munkadarabokról műszaki raj-
zot készít. 
A szakrajz alapján meghatározza a sze-

lési feladatok menetét, sorrendjét. 
Munkája során a gépészetben általáno-
san használ kéziszerszámok és kisgépek 
szakszerű és biztonságos használatával 
oldja meg a feladatait. 



 
Kereskedelmi   
értékesítő 
 
 
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével 
zárul.  
 
A kereskedelmi értékesítő korszerű el-
adás technikák alkalmazásával kiszolgál-
ja és tájékoztatja a vásárlókat. 
Értékesítési stratégiája a vevői igénye-
ken alapul, tevékenysége kiterjed to-
vábbá az áru beszerzésére, átvételére, 
készletkezelésére, állagmegóvására. 
Szeret az emberekkel foglalkozni, szereti 
a változatos kihívásokat, ösztönzi a ke-
reskedelmi dinamizmus, fontos számára 
a hosszú távú karrierlehetőség. 
 
 
 

  
Kőműves 
 
 
 
 
Építőipari ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul.  
 
A kőműves hozza létre az épületek alap-
jait, legfőbb szerkezeti, boltíveket és 
boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a 
külső és belső vakolást. Keze nyomán 
lesz a tervről valóságos szerkezet, ezt 
követően előkészíti az épület befejezé-
séhez szükséges egyéb építőipari burko-
lási, szerelési, asztalos, festési munkála-
tokat.  
Az építőipar, és a kőműves szakma ver-
senyképes lehetőség, hiszen építkezők 
és építkezések mindig is voltak és lesz-
nek, kőművesekre mindig szükség lesz. 

 
 

 
Mezőgazdasági 
gépész
 
Mezőgazdasági ágazat 3 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével 
zárul. 
A mezőgazdasági gépész a legkerese
tebb mezőgazdasági szakmák egyike, 
amelyet a korszerű, robotizált
dasági gépek kezelése jellemez.
A mezőgazdasági gépész előkészíti, b
állítja és üzemelteti a mezőgazdaságban 
alkalmazott erő
járó betakarítógépeket, mezőgazdasági 
rakodógépeket. Feladatai között szer
pel még a gépek karbantartás
varok elhárítása és a gépek javításában 
történő közreműködés.
 
 

 
Mezőgazdasági  
gépész 

Mezőgazdasági ágazat 3 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével 

 
A mezőgazdasági gépész a legkereset-
tebb mezőgazdasági szakmák egyike, 
amelyet a korszerű, robotizált mezőgaz-
dasági gépek kezelése jellemez. 
A mezőgazdasági gépész előkészíti, be-

lítja és üzemelteti a mezőgazdaságban 
alkalmazott erő- és munkagépeket, ön-
járó betakarítógépeket, mezőgazdasági 
rakodógépeket. Feladatai között szere-
pel még a gépek karbantartás, üzemza-
varok elhárítása és a gépek javításában 
történő közreműködés. 



 
Villanyszerelő 
 
 
Elektrotechnika és elektrotechnika ága-
zat 3 éves képzése, amely szakképzett-
ség megszerzésével zárul.  
 
Választható szakmairány:  
épületvillamosság szakmairány. 
 
A villanyszerelő épületek, technológiák 
és hálózatok hagyományos és intelligens 
villamos és napelemes rendszerének 
kialakítását végző szakember. Az ipari 
villamos berendezés szerelése során 
kapcsoló és elosztó berendezést telepít, 
ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, 
vezérlő- és szabályozókészüléket, be-
rendezést szerel, javít. Feladatkörébe 
tartozik a villamos ellenőrző mérések, 
vizsgálatok és beállítások elvégzése is. 
 

 

 Felvételi speciális rendje 

 

Az iskolánkba a tanulók az általános felvételi eljárásban je-
lentkezhetnek. A 8. osztályosok felvételi jelentkezési lapját 
az illetékes általános iskola küldi meg intézményünknek. 

Felvételi pontszámítás: 

Az általános iskolai eredményt a 7. osztály végén és a 8. osz-
tály első félévében magyar nyelv, magyar irodalom, mate-
matika, fizika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (60 
pont). 

Az intézmény a 8. osztályosok felvételi eljárása keretében 
szóbeli meghallgatást szervez. A szóbeli meghallgatás ered-
ményét, melyben az általános tájékozottságot, szóbeli, logi-
kai készségeket vizsgáljuk (60 pont). 

A felvételi beszélgetés céljai:  

 annak megismerése, hogy a diák  
o mennyire motivált 
o mik a kedvelt szabadidős tevékenységei 
o mi az érdeklődési köre  

 a diák általános világképének megismerése 
 annak feltérképezése, hogy a diák hajlandó-e elfo-

gadni az iskola nevelési elveit.  

A szóbeli meghallgatás értékelésének szempontjai: 

megjelenés (3pont), köszönés (3pont), témakör tartalma 
(24pont), nyelvi minőség (12 pont), 

interakció (18 pont).  

 

A szóbeli meghallgatás időpontjáról, vizsgabizottságba sorolá-
sáról a jelentkezőt intézményünk tájékoztatja. Az adott tanév-
re szóló szóbeli témaköröket november 1-jéig iskolánk honlap-
ján hozzuk nyilvánosságra.  

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő általános iskolák 
tanulói számára az iskolába történő felvételi eljárás során a 
tanulónak nem kell szóbeli témakörökből készülni. Eredménye 
automatikusan 60 pont. 

A felvételi eljárás során az azonos pontszámot elérő tanulók 
közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmo-
zottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentke-
zőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az 
iskola székhelyének településén található, illetve akinek sajá-
tos helyzete azt indokolja.  

  


