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BEVEZETŐ  
 

 

Tisztelt Szülők!  

Kedves Pályaválasztó Fiatalok!  
 

 

Közeleg az időpont, amikor az általános iskola nyolcadik osztályába járó tanulóknak 

válaszolniuk kell arra a kérdésre „MERRE TOVÁBB?”. 

 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerülete és a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Pedagógiai Intézet összegyűjtötte a Győr-Moson-Sopron megye területén működő 

középiskolák iskolaismertetőit a 2015/2016. tanévre vonatkozóan azzal a céllal, hogy a 

legfrissebb információkkal lássa el a pályaválasztás előtt álló tanulókat és szüleiket. 

 

Ebben a kiadványban közöljük a középiskolák OM azonosító számát, valamint az iskola 

2015/2016. tanévre meghirdetett tanulmányi területeinek megnevezését és belső kódját, 

melyeket a jelentkezési lapon, valamint a tanulói adatlapon kell feltüntetni.  

 

A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet IV. fejezetének 13. pontja tartalmazza:  

27. § (2) Ha a középfokú iskola felvételt hirdet, a felvételi kérelmekről 

a) az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények), 

vagy 

b) középiskola esetén a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga (a továbbiakban: központi írásbeli vizsga) 

eredménye, vagy 

c) középiskola esetén a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga 

eredményei 

alapján dönthet. 

(3) A (2) bekezdésben tanulmányi eredmények alatt kizárólag a középfokú iskolába 

felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványában, félévi értesítőjében 

(ellenőrzőjében) szereplő osztályzatait, minősítéseit kell érteni. A tanulmányi eredményekbe a 

magatartás és szorgalom értékelése, minősítése nem számítható be. 

(4) Ha a középfokú iskola nemzetiségi nevelés-oktatást folytat, a hozzá jelentkező tanulók 

szövegértési kompetenciáinak a vizsgálatához a központi írásbeli vizsga magyar nyelvi 

feladatlapjai helyett helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsort használhat. 

(5) Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdet felvételt, a 

(2) bekezdésben meghatározottak mellett további képességek, készségek meglétét is 

vizsgálhatja. 

28. § (1) Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai 

képességfelmérési vizsgálat követelményeinek. 

(2) A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági 

feltételekhez kötheti. 

(3) Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett 

intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet elfogadásához 

kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. 

(4) A speciális szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 

szakértői bizottsági szakvélemény alapján történhet. 
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29. § (1) A központi írásbeli vizsgához külön-külön feladatlapok készülnek azok részére, akik 

a) a nyolc évfolyamos gimnáziumba, 

b) a hat évfolyamos gimnáziumba, 

c) a középfokú iskola kilencedik évfolyamára 

jelentkeznek. 

(5) A központi írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan középiskola köteles 

elfogadni, amelyik előírta az adott központi írásbeli vizsgán való részvételt, függetlenül 

attól, hogy a jelentkező melyik iskolában vett részt a vizsgán. 
33. § (2) A tanuló a központi írásbeli vizsgára való jelentkezését a hivatal által e célra 

kiadott jelentkezési lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 

határidőig (2014. december 9-ig) küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, 

központi írásbeli vizsgát szervező intézménybe. 
(3) Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a 

központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, 

valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola 

igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés kizárólag a 

központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató döntésében 

rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök 

biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga 

meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2015. január 17. 10.00 (indokolt és igazolt távollét 

esetén a pótfelvételi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22. 14.00), melyekre min. fél 

órával korábban kell megjelenni! A vizsgára olyan fényképes igazolványt vigyen magával a 

tanuló (személyazonosító igazolvány, diákigazolvány), amellyel egyértelműen azonosítható a 

személye. A szülő köteles jelezni – személyesen vagy telefonon – a középiskolának, 

amennyiben gyermeke nem tud megjelenni (önhibáján kívül) a felvételi vizsgán. A 

pótfelvételi írásbeli vizsgára a tanulók külön értesítést nem kapnak, a vizsgára vigyék 

magukkal a távollétről szóló igazolást. A felvételi vizsga időtartama: 2 x 45 perc, tartalma: 

magyar nyelv és irodalom ill. matematika.  

 

A középiskola a nála megírt és a központilag kiadott javítási kulcs alapján kijavított 

dolgozatról közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat legkésőbb 2015. február 5-ig. Erről az 

írásbeli dolgozatok eredményét tartalmazó eredménylapról az általános iskola annyi 

hitelesített másolatot készít, ahány felvételi vizsgát kérő középiskolába kíván a tanuló 

jelentkezni. Ezen hitelesített másolatokat a jelentkezési lapokhoz kell csatolni és továbbítani a 

középiskoláknak. Az eredeti eredménylapot a szülő köteles megőrizni és beiratkozáskor a 

középiskolában bemutatni! 

 

Az 526/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján 10 000–30 000 Ft/hó/fő szakiskolai 

tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány szakképesítések Győr-Moson-Sopron megyében a 

2015/2016. tanévben várhatóan (az erről szóló Kormányrendelet még nem jelent meg): 
 

Sor-

szám 
Szakképesítés neve 

OKJ 

száma 
Mely iskola oktatja? 

1.  Ács 34 582 01 

- Gábor László Építőipari Szakképző Iskola  

(Győr) 

- Handler Nándor Szakképző Iskola (Sopron) 

2.  
Épület- és 

szerkezetlakatos 
34 582 03 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium (Győr) 



KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

6 

 

Sor-

szám 
Szakképesítés neve 

OKJ 

száma 
Mely iskola oktatja? 

- Győri Speciális Szakiskola 

3.  Gépi forgácsoló 34 521 03 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium (Győr) 

- Csornai Kossuth Lajos Szakiskola  

- Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 

(Mosonmagyaróvár) 

- Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és 

Gimnázium (Sopron) 

4.  Hegesztő 34 521 06 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium; 

- Győri Speciális Szakiskola 

5.  Ipari gépész 34 521 04 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium (Győr) 

- Csornai Kossuth Lajos Szakiskola  

- Berg Gusztáv Szakiskola (Kapuvár) 

- Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 

(Mosonmagyaróvár) 

6.  
Kőműves és 

hidegburkoló 
34 582 08 

- Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 

(Győr) 

- Győri Speciális Szakiskola 

- Berg Gusztáv Szakiskola (Kapuvár) 

- Handler Nándor Szakképző Iskola (Sopron) 

- Hunyadi Mátyás Szakközépiskola és Szakiskola 

(Mosonmagyaróvár) 

7.  Szakács 34 811 04 

- Győri Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási 

Nyelvű Középiskola, Idegenforgalmi és 

Vendéglátóipari Szakképző Iskola 

- Berg Gusztáv Szakiskola (Kapuvár) 

- Csornai Kossuth Lajos Szakiskola  

- Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, 

Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium   

- Haller János Általános Iskola, Szakközépiskola 

és Szakiskola (Mosonmagyaróvár) 

8.  
Járműipari 

fémalkatrész-gyártó 
34 521 07 

- Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakképző Iskola és Kollégium (Győr) 

9.  
Szociális gondozó és 

ápoló 
34 762 01 

- Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális 

Szakképző Iskola (Győr) 

10.  Villanyszerelő 34 522 04 

- Győri Kossuth Lajos Ipari Szakképző Iskola, 

Kollégium és Felnőttek Középiskolája 

- Vas- és Villamosipari Szakképző Iskola és 

Gimnázium (Sopron) 

 

 

Néhány hasznos tanács a felvételi eljárással kapcsolatban: 

 egy jelentkező annyi középiskolát pályázhat meg a felvételi eljárás során, ahányat óhajt, 

de egy jelentkezési lapra csak egy középiskola tüntethető fel, azon viszont az iskola 

több szakja is megjelölhető; 

 a jelentkezési lapok alapján a tanulói adatlapokból két példány készül; 

 az általános felvételi eljárásban a jelentkezési lapok beérkezési határideje a 

megpályázott középiskolákba: 2015. február 13. 
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 az általános felvételi eljárás keretében 2015. február 17. és március 6. között kerül sor 

a szóbeli vizsgákra (képességfelmérő vizsgákra); 

 a középiskola 2015. március 11-ig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét; 

 2015. március 16–17. között a tanulói adatlapok módosításának lehetősége 

(20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 38. § (6): „Az általános iskola a tanév rendjéről 

szóló miniszteri rendeletben meghatározott időszakban egy alkalmat köteles biztosítani 

ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulói adatlapot. A módosítás 

a módosító tanulói adatlap kitöltésével történik. A módosítás során új középfokú 

iskola nem jelölhető meg, a beírt tanulmányi területek nem törölhetők, azonban az 

eredetileg benyújtott tanulói adatlapon feltüntetett középfokú iskolához újabb 

tanulmányi terület írható be, továbbá az eredetileg beírt rangsor 

megváltoztatható. Új tanulmányi terület csak az eredeti tanulói adatlapon szereplő, 

érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az 

egyeztetés tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell 

feltüntetni…”); 

 a felvételi eredményekről a középiskola 2015. április 24-ig értesíti a jelentkezőt és az 

általános iskolát; 

 2015. május 4. és augusztus 31. között rendkívüli felvételi eljárás azon tanulók 

számára, akik az általános felvételi eljárás során egyetlen középiskolába sem nyertek 

felvételt; 

 2015. május 7. a jogorvoslati (felülbírálati ill. törvényességi) kérelmek 

beérkezésének határideje. 
 

Szeretnénk néhány hasznos tanáccsal is ellátni a szülőket a felvételi eljárás során hozott 

döntések ellen benyújtandó jogorvoslati kérelmekkel kapcsolatban. 

A nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 37. § (3) bekezdése alapján: „A fenntartó jár 

el, és hoz másodfokú döntést 

a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá 

b) … a tanulói jogviszony… létesítésével… kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott 

kérelem 
tekintetében.” 

A jogorvoslati kérelmet a középiskolát fenntartóhoz címezve, de a tanuló általános 

iskolájában kell benyújtani. 

A jogorvoslati kérelem benyújtásakor csatolandó dokumentumok: 

 a felülbírálati ill. törvényességi kérelem indoklása (milyen egyéni érdeksérelem érte a 

tanulót, ill. milyen jogszabálysértést tapasztalt a szülő a felvételi eljárás során; a tanulói 

adatlapon megjelölt középiskolák közül mely intézmény, mely belső kódjára nyert 

felvételt; ha egyetlen egy középfokú intézménybe sem nyert felvételt a tanuló, a 

kérelemben ezt is jelezni kell); 

 a középiskola elutasító határozatát (ha több középiskola elutasító határozata ellen nyújt 

be jogorvoslati kérelmet, valamennyi elutasító határozatot mellékelni kell); 

 a középiskolai jelentkezési lapot (ez az általános iskolában lesz); ill. 

 a tanulói adatlap másolatát (ez szintén az általános iskolában található); 

 a központi írásbeli vizsga eredményéről kiállított értékelő lap általános iskola által 

hitelesített másolatát. 
 

A fenti hiánytalan kérelmet az általános iskolák megküldik a fenntartónak 2015. május 7-ig 

beérkezőleg. (Ha több középiskola döntése ellen kíván a szülő jogorvoslattal élni, úgy 
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egyidejűleg valamennyi kérelmet, jelentkezési lapot és elutasító határozatot továbbítja az 

általános iskola a fenntartó(k)nak.) 

A jogorvoslati kérelmek 2015. június 1-jéig elbírálásra kerülnek, ennek eredményéről mind 

az általános iskola, mind a szülő, mind az érintett középfokú intézmény értesítést kap. 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, hogy a középiskolától kapott sikeres felvételiről szóló 

értesítés mellett a kollégiumi felvételi kérelemhez is kapnak egy formanyomtatványt, melyet 

kitöltve 2015. május 8-ig kell visszaküldeni a középiskolának. A kollégiumi felvételi döntés 

csak az adott évre szól, a kollégiumi elhelyezésre szóló igényt évente meg kell ismételni! 
 

A középiskolai beiratkozások időpontja: 2015. június 24–26. között a középiskola értesítése 

alapján. 
 

Bízunk abban, hogy kiadványunk megfelelő segítséget nyújt a megfontolt, megalapozott 

iskolaválasztáshoz. Ehhez kívánunk sok sikert minden döntés előtt álló diáknak és szüleiknek! 
 

 

Győr, 2014. október 31. 

 
 

 Blazovicsné Varga Marianna     Széles Imre  

 tankerületi igazgató        igazgató 

 KLIK Győri Tankerülete   Győr-Moson-Sopron Megyei 

   Pedagógiai Intézet 
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Csorna területén működő középfokú oktatási intézmények 

ARANY JÁNOS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA 

9300 Csorna, Erzsébet királyné u. 64. 

Telefon/Fax: 96/261-467 

E-mail: titkar@server.aranyj-csorna.sulinet.hu 

Honlap: http://aranycsorna.uw.hu 

Intézményvezető: Lechner Aranka 

Pályaválasztási felelős: Nyári Krisztina 

OM azonosító: 038499 

TAGOZATKÓDOK: 

01 könnyűipar 10. szakmacsoport  

02 mezőgazdaság 20. szakmacsoport 

03 élelmiszer 21. szakmacsoport 

04 értelmileg akadályozottak részére szövött tárgy készítő szakma alapjainak megismerése 

 

Felvehető létszám: 80 fő 

Képzési idő: Az Nkt. 13 § (1) bekezdése alapján és a speciális szakiskolai rész 

szakképesítésekre és készségfejlesztő szakma alapjainak megismerésére meghatározott 

képzési idő. 

A felvétel feltétele: Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által 

kiállított szakvéleménnyel és egészségügyi alkalmassággal rendelkező tanulók 

jelentkezhetnek intézményünkbe. 

Sajátos nevelési igényű tanulásban és értelmileg akadályozott fiatalokat oktatunk. 

A képzés jellemzői: Általános iskolából érkezett fiatalok 9. évfolyamra, illetve 16. életévüket 

betöltöttek jelentkezhetnek. Oktatott idegen nyelv: német.  

Szakmai oktatás: Tanulásban akadályozottak részére: 9. évfolyamon az alább felsorolt OKJ-

s rész szakképesítések választhatók: 

 21 622 02 Parkgondozó  

 21 541 02 Sütőipari és gyorspékségi munkás  

 21 542 01 Lakástextil-készítő  

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában: 

 Szövött tárgy-készítő szakma alapjainak megismerése. 

 

Nyílt nap: 2014. november 19. 10:00 óra 
 

  

mailto:titkar@server.aranyj-csorna.sulinet.hu
http://aranycsorna.uw.hu/
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CSORNAI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

9300 Csorna, Soproni út 97. 

Telefon: 96/261-313; Fax: 96/264-450 

E-mail: hunyadicsorna@freemail.hu 

Honlap: www.hunyadi-csna.sulinet.hu 

Igazgató: Kovács Istvánné 

Fogadóóra: hétfő 14:00 – 16:00 

Pályaválasztási felelős: Szeőcsné Élő Katalin szakmai igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: kedd 10:00–12:00 

 (telefonos egyeztetés után más időpontban is) 

OM azonosító: 200952 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Gimnáziumi képzés belügyi rendészeti ismeretekkel kiegészítve 

 

02 Pedagógiai szakközépiskolai képzés 

06 Ügyviteli szakközépiskolai képzés 

 

 

Gimnáziumi képzés 

01   gimnáziumi képzés belügyi rendészeti ismeretek tantárggyal kiegészítve (34 fő) 

Képzési idő: 4 év. 

A gimnáziumi alapképzést kommunikációs és fizikális felkészítés, belügyi rendészeti 

ismeretek oktatása egészíti ki. A 11-12. évfolyamon az érettségi tárgyak emelt szintű tanulása 

lehetséges a tanulók érdeklődési körének megfelelően. 4 éven át van önvédelmi sport. A 

szakmai képzésnek megfelelő angol nyelvi szakkör. 

Az ötödik választható érettségi tantárgy a belügyi rendészeti ismeretek is lehet. 

Szakközépiskolai képzés 

02    pedagógiai szakközépiskolai képzés (34 fő) 

Képzési idő: 4 év. 

Szakmai tantárgyak: pedagógia, pszichológia, gyakorlat 4 éven át, rajz, ének 4 éven át. 

A képzés során tanulóink megismerkednek a különböző korosztályú gyermekekkel, 

gyermekvédelmi intézményekkel. 9-10-11. évfolyamon összefüggő szakmai gyakorlat 

teljesítése külső gyakorlati helyszínen. A képzés szakmai érettségi vizsgával zárul. Az 

érettségi után egy év alatt gyógypedagógiai segítő munkatárs, vagy pedagógiai és családsegítő 

OKJ-s szakképesítés szerezhető. 

06    ügyviteli szakközépiskolai képzés (34 fő) 

Képzési idő: 4 év 

Szakmai tantárgyak: gépírás, üzleti kommunikáció, gazdasági ismeretek, illetve levelezési 

ismeretek. A szakmai gyakorlatot iskolánk tanirodájában töltik le.  9-10-11. évfolyamon 

összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése külső gyakorlati helyszínen. A képzés szakmai 

érettségi vizsgával zárul. Az érettségi után egy év alatt ügyviteli titkár OKJ-s szakképesítés 

szerezhető. 

mailto:hunyadicsorna@freemail.hu
http://www.hunyadi-csna.sulinet.hu/
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Mindegyik képzési formában a nappali tagozatos diákok részére kedvezményes étkezést, 

illetve kollégiumi elhelyezést biztosítunk, a gimnáziummal közös igazgatású kollégiumban. 

Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni. 

 

A felvételi sajátosságai az egyes osztályokban: 

Iskolánk a 2015/2016-os tanévben központi írásbeli felvételit szervez magyar-szövegértés és 

matematika tantárgyakból. 

A 01 tagozat kódú – gimnáziumi képzés rendvédelmi képzéssel kiegészítve – tagozaton 

fizikális, erőnléti felmérést tartunk (választott labdajáték, kötélmászás, kézállás, fej állás, 

ingafutás, fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás, felülés)  

- 2015. február 19. (csütörtök) 14:00 óra 

- 2015. február 24. (kedd) 14:00 óra (akadályoztatás esetén) 

-  

Felvételi összpontszám megállapításának módjai:
 

01  gimnáziumi képzés rendvédelmi képzéssel kiegészítve: 

 Elérhető összpontszám:  200 pont 

Ebből: - hozott pontok: max. 80 pont (a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi       

osztályzatainak összege: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, egy 

idegen nyelv, fizika, földrajz és testnevelés tárgyakból). Ha a magyar tantárgy nem 

bontott, duplán számít az osztályzat. 

             - szerzett pont:  max. 20 pont (fizikális felmérés) 

             - a központi felvételin szerzett pont:  max. 100 pont  

02  pedagógiai szakközépiskola: 

Elérhető összpontszám:  200 pont. 

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar irodalom, 

magyar nyelv, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, biológia, földrajz 

ének és rajz tárgyakból. Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az 

osztályzat. 

             - hozott pont:  max. 100 pont  

             - a központi felvételin szerzett pont:  max. 100 pont  

06  ügyviteli szakközépiskola: 

Elérhető összpontszám: 200 pont. 

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege: magyar irodalom, 

magyar nyelv, történelem, matematika, egy idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, 

földrajz és informatika tárgyakból.  

Ha a magyar tantárgy nem bontott, duplán számít az osztályzat. 

             - hozott pont:  max. 100 pont  

             - a központi felvételin szerzett pont:  max. 100 pont  

Rangsorolás: 

A felvételizők rangsorolása kizárólag az elért pontszám alapján történik. Pontegyenlőség 

esetén, a központi felvételin elért magasabb pontszám számít. 

Felnőttoktatás esti tagozaton: 

Dolgozók Gimnáziuma esti tagozat 

A képzés időtartama 2 év, ezután a hallgatók érettségi vizsgát tehetnek. 

A konzultációk időpontja hétfő, szerda és csütörtök 15:00-tól 19:00- ig.  

Bemenet: 10. osztályról szóló érvényes bizonyítvány (közismereti tantárgyakkal), vagy 

szakmunkás bizonyítvány. 

Beszámolók: félév, év vége 
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Iskolánk a rendvédelmi és pedagógiai képzésben meghatározó jelentőségű intézmény. 

Szakképzésünk sikerét országos szakmai tanulmányi versenyeredmények jelzik. 

Számítástechnikai felszereltségünk jó, rendelkezünk tornateremmel, sportpályával, 

közösségi rendezvények megtartására alkalmas aulával. A tanórai foglalkozásokon kívül 

szakkör keretében lehetőséget biztosítunk a választott idegen nyelv magasabb óraszámban 

való tanulására és további nyelv (francia) elsajátítására. Szakmai végzettséget adó 

érettségire készítjük fel diákjainkat. Intézményünkben büfé működik, menza és kollégiumi 

elhelyezés biztosított a Szent István téren található kollégiumi épületben. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban 

megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód 

alkalmazásáról az iskola igazgatója dönt. 

A felvételin elért pontokhoz (50 + 50 pont) adjuk hozzá az általános iskola 7. osztály év végi, 

illetve a 8. osztály félévi eredményeit a következő tantárgyakból: magyar nyelv, irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv. 
Az általános iskolából maximálisan 100 pont hozható.  

A központi írásbelin szerzett és a hozott pontok összegzése alapján rangsoroljuk a 

tanulókat. Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki 

 halmozottan hátrányos helyzetű és ezt dokumentummal igazolja; 

 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének településén 

található; 

 sajátos helyzete ezt indokolja az iskola pedagógiai programja szerint. 

 

Nyílt nap: 2014. november 18. 15:00 

Pótnap:     2014. november 25. 15:00 
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CSUKÁS ZOLTÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

9300 Csorna, Kórház u. 28. 

Telefon: 96/261-255, 96/593-253 

E-mail: titkarsag@csukas.eu 

Honlap: www.csukas.sulinet.hu 

Igazgató: Perlaki Sándor 

Pályaválasztási felelős: Némethné Paksi Irén, Vadas Zoltán 

Fogadóóra: naponta 10:00-től 13:00 óráig 

 OM azonosító: 202828 

TAGOZATKÓDOK: 

11 mezőgazdasási gépésztechnikus - mezőgazdaság szakmacsoport mezőgazdasági gépész 

ágazat 

21 mezőgazdasági gépész - mezőgazdaság szakmacsoport mezőgazdasági gépész ágazat  

22 gazda - mezőgazdaság szakmacsoport, mezőgazdaság ágazat 

 

 

 

Szakközépiskolai képzés: 
 

11 mezőgazdasási gépésztechnikus - mezőgazdaság szakmacsoport mezőgazdasági 

gépész ágazat 

A 9-12. évfolyamokon a tanulók a közismereti és szakképzési kerettantervnek megfelelően 

közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket is tanulnak. A 9-10. 

évfolyamon az időkeret 70, a 11-12. évfolyamon pedig 60 százalékában közismereti tárgyakat 

oktatunk a kerettanterv előírásainak megfelelően. A képzés első négy évében főként az 

érettségire készülnek tanulóink, mezőgazdasági gépész szakmai alapozás mellett.  A 9-11. 

évfolyam végén összefüggő nyári gyakorlatot teljesítenek a tanulók különböző 

mezőgazdasági vállalkozásoknál. A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a következő 

tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német vagy angol nyelv, 

valamint az ágazatnak megfelelő szakmai érettségi tárgy. Ezen kívül egyéb választott tárgyból 

is lehet érettségizni, mint pl.: fizika, biológia, földrajz, informatika. Az érettségire való 

felkészítés az igényeknek megfelelően közép vagy emelt szinten történik. A lemaradókat 

korrepetáláson vagy egyéni foglalkozás keretében segítjük a felzárkózásban.  

Diákjaink az érettségi vizsgát követően, a 13. szakképzési évfolyamon sajátíthatják el a 

technikus vizsga követelményeit. Azok a tanulók, akik nem mezőgazdasági gépész ágazatban 

végezték korábbi tanulmányaikat, 2 év alatt szerezhetnek technikus bizonyítványt. 

Sikeres érettségi vizsga után iskolánkban Mezőgazdasági gépésztechnikus    OKJ  54 521 

05 (1 év) szakon folytathatják tanulmányaikat. 

A gépésztechnikus szakon tanulók megismerkednek a mezőgazdasági gépek (erőgépek és 

munkagépek) működésével, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével. Ezen kívül 

mezőgazdasági és vállalkozási alapismereteket is elsajátítanak. A szakmai gyakorlatot az 

iskola tanműhelyeiben és tangazdaságaiban végzik. 

 

 

 

mailto:titkarsag@csukas.eu
http://www.csukas.sulinet.hu/
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Szakiskolai képzés 

A szakiskolai képzés időtartama 3 év, amelyben a közismereti oktatással párhuzamosan 

szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A közismereti tárgyakat évfolyamonként az 

időkeret 33 %-ban oktatjuk.  

Szakiskolai képzés keretében két szakma közül választhatnak az általános iskolát 

eredményesen befejező tanulók. 

21 mezőgazdasági gépész - mezőgazdaság szakmacsoport mezőgazdasági gépész ágazat  

OKJ száma: 34 521 08 

A képzésben résztvevők elsajátíthatják a mezőgazdaságban használatos gépek szerelését, 

karbantartását és üzemeltetését. 

A szakmai vizsgát követően egy tanév alatt mezőgazdasági gépjavító szakképesítést is 

szerezhetnek a továbbtanulók. 

22 gazda - mezőgazdaság szakmacsoport, mezőgazdaság ágazat 

OKJ száma: 34 621 01 

A gazdaképzés átfogó ismereteket ad a mezőgazdasági tevékenységekről, az állattartás, 

növénytermesztés, kertészet, gépüzemeltetés területeiről. A végzett szakemberek a 

megszerzett tudás illetve szakmai végzettség birtokában képesek önállóan vezetni és 

működtetni gazdaságukat, valamint jogosulttá válnak különböző mezőgazdasági pályázatokon 

indulni. 

Tanulmányaik végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

Szorgalmas, tehetséges tanulóinkat szakkörökön, tanórán kívüli foglalkozásokon készítjük fel 

szaktárgyi versenyekre. Ennek eredményeképpen országosan is kiemelkedő eredményeket 

érnek el a szakmai tanulmányi versenyeken, de szép eredményekkel büszkélkedhetnek 

diákjaink a sport és kulturális vetélkedőkön is. 

Az iskola biztosítja a szakiskola és a szakközépiskola közti átjárás lehetőségét. Modern 

gépparkkal, jól működő tangazdasággal rendelkezünk, számítógépes szaktantermeink 

korszerű gépekkel felszereltek, a modernizálás folyamatos. Tornaterem, kondi terem, 

kézilabdapálya áll a tanulók rendelkezésére. A távol lakó tanulóknak a szépen gondozott park 

közepén álló kollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani.  

 

Nyílt napok: 2014. november 20. 14:30 

2014. november 25. 14:30  
 

Az információ tájékoztató jellegű, kérjük, tájékozódjon az iskola honlapján az esetleges 

változásokról:   www.csukas.sulinet.hu 

 

 

  

http://www.csukas.sulinet.hu/
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KOSSUTH LAJOS SZAKISKOLA   

9300 Csorna, Kossuth u. 30 

Telefon/Fax: 96/261-460 

E-mail: szakisk@kossuth-csorna.sulinet.hu 

Honlap: www.kossuth-csorna.hu 

Igazgató: Göncz Tibor, telefon: 96/593-236 

Pályaválasztási felelős: Kiss Zoltán, telefon: 96/261-460 

OM azonosító: 030763 

TAGOZATKÓDOK: 

01 cukrász              OKJ: 34 811 01 

02 szakács                        OKJ: 34 811 04 

03 gépi forgácsoló  OKJ: 34 521 03 

04 ipari gépész                OKJ: 34 521 04 

05 eladó                  OKJ: 34 341 01 
 

 

A hároméves szakiskola célja az általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók 

szakképzése. Az iskola hároméves szakmai programjában közismereti és szakmai tartalmak 

kaptak helyet, évfolyamonként meghatározott arányban. 

A szakképzés a kilencedik évfolyamon kezdődik, amikor a tanulók a választott szakma 

elméletét és gyakorlatát sajátítják el. A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon az iskolában, 10. és 

11. évfolyamon vállalatoknál, vállalkozásoknál történik. A tanulószerződéssel 

foglalkoztatott, valamint a hiány szakmát tanulók ösztöndíjban részesülnek. A 

tanulmányok szakmai vizsgával zárulnak, a tanulók szakmai bizonyítványt kapnak. 

Felvételi vizsga, elbeszélgetés nincs, a felvétel a tanulmányi eredmények sorrendjében 

történik. A 6. 7. osztály tanév végi és a nyolcadik osztály félévi eredményeket vesszük 

figyelembe. A felvétel feltétele az egészségügyi alkalmasság is!  

Miért Csorna, miért a Kossuth? 

 A Rábaköz szívében könnyen megközelíthető iskola és gyakorlati helyek. 

 Hiányszakmák esetén akár 30.000 Ft ösztöndíj már a 9. évfolyamtól. 

 A megyében másodikként, a forgácsolók és az ipari gépészek vállalati tanműhelyben 

dolgozhatnak tanulószerződéssel, így jogosultak munkaruhára, 5000 Ft étkezési 

utalványra illetve 18.000 Ft fizetésre. 

A távolabbról érkező tanulóknak kollégiumi ellátást tudunk biztosítani. 

 

Nyílt napok: 2014. november 14. 14:30 

  2014. november 17. 14:30 

  

mailto:szakisk@kossuth-csorna.sulinet.hu
http://www.kossuth-csorna.hu/


KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

16 

 

Fertőd területén működő középfokú oktatási intézmény 

PORPÁCZY ALADÁR KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS ÁMK 

9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. 

Telefon: 99/370-918, 99/370-966; Fax: 99/370-918 

E-mail: porpaczy@porpaczy.hu 

Honlap: www.gymsmoamk.hu 

Igazgató: Wellner Andrea 

Pályaválasztási felelős: Kertész Ilona 

Fogadóóra: kedd 14:00-15:30 

OM azonosító: 201323 

TAGOZATKÓDOK: 

01. 9. ny.(nyelvi előkészítő) évfolyam 

01. Magyar- Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

02. turisztikai szervező, értékesítő 

 

 

Felvételi a tanulmányi eredmények alapján. 

A Porpáczy Aladár Szakközépiskola, Szakiskola és ÁMK intézménye a sokoldalú szakképzés 

mellett kollégiumi ellátást is biztosít, valamint a Fertőszéplaki Tájházak működtetésével 

jelentős szerepet vállal a közművelődésben, a világörökségi értékek megőrzésében és 

megismertetésében. 

Gyökereink közösek, az iskola és a tájházak a volt Eszterházy birtokon helyezkedik el. Az 

átalakult közoktatási elvárásoknak megfelelően letisztított, magas szintű oktatást folytatunk. 

 A szakmacsoportos órák során a tanulók megismerkednek a gazdasági, turisztikai 

alapismeretekkel,emelt szintű nyelvi képzésben részesülnek ( német, angol, orosz) 

megtanulják a gyógynövények termesztését és felhasználását, megismerik környékünk 

parkjait, valamint vállalkozási és informatikai ismereteket szereznek. Mindezek az ismeretek 

alkalmassá teszik őket arra, hogy az érettségi után kiválasszák a legmegfelelőbb szakképzést, 

és sokoldalú tudásuk segítségével akár saját vállalkozást indítsanak. Nagy figyelmet fordítunk 

a használható nyelvtudásra, a korszerű vállalkozási és alkalmazott informatikai ismeretek 

megszerzésére. Kiemelt szerepet kap az egészséges életmódra való felkészítés, melyhez saját 

akkreditált modulokkal rendelkezünk. 

Az új intézmény fejlesztésével olyan szakképző központot hoztunk létre, mely a színvonalas 

oktatás mellett a gyakorlati képzésnek is helyet ad.  

Fertőd: 

A kollégiumunk mögött található területen bemutató gyümölcsöst és permakultura kertet 

tartunk fenn. 

A gyümölcsök egy részét a kollégisták szakköri foglalkozás keretében ( tesz-vesz 

konyha)feldolgozzák.  

Egyre nagyobb szerepet szánunk a szaktanácsadásnak a gazdaság, turisztika, kertészet, és 

környezetvédelem területén. 

A Fertőszéplaki Tájházakban diák idegenvezetőink számára is gyakorlóhelyül szolgál.. Az 

állandó kiállítások mellett időszaki kiállítás és változatos múzeumi foglalkozások várják a 

mailto:porpaczy@porpaczy.hu
http://www.gymsmoamk.hu/
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látogatókat, diákcsoportokat. Jeles napi rendezvényeink hozzájárulnak a hagyományok 

ápolásához, az értékek megőrzéséhez és átadásához. Az elmúlt évek  fejlesztéseinek 

köszönhetően a legkorszerűbb technikával felszerelt múzeumi foglalkoztatókat alakítottunk 

ki. Egyedülálló világörökségi képzésünk segíti a világörökségi értékek megőrzését 

intézményünkben és az egész Fertő-tájon. Iskolánk a „Jó gyakorlatok” révén referencia 

intézménnyé való minősítését is megszerezte. Az általunk kidolgozott és sikeresen futtatott 

múzeumpedagógiai programjainkon keresztül még szorosabbá vált együttműködünk a térség 

általános iskoláival. 

Kollégiumunk jó feltételeket biztosít a tanuláshoz, művelődéshez és kikapcsolódáshoz. 

(Edzőterem és infraszauna). 

Számítástechnika központunk a tanítási órák helyszíne, de egyben lehetőséget biztosít a 

diákok délutáni felkészülésére, valamint ECDL- vizsgaközpontként is működik. 

 

Induló képzéseink: 

01. Magyar- Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző  

Képzési idő: 4 (érettségi)+1 év Indítandó osztályok száma: 1 

Kooperációs tanterv alapján, a közismereti tantárgyakat magyar tanárok magyarul, a szakmai 

tantárgyakat (gazdasági informatika, üzemgazdaságtan, számvitel) és az angol nyelvet pedig 

osztrák tanárok németül tanítják. A szakmai gyakorlatokat részben iskolánk tanirodáiban és 

számítástechnika központjában, részben Ausztriában tartják az osztrák diákokkal közösen. A 

12. évfolyam végén magyar érettségit tesznek a diákok magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, angol nyelv és egy választott tantárgyból. A 13. évfolyam végén 

osztrák érettségi- képesítő vizsgát tesznek Ausztriában német nyelvből és szakmai 

tantárgyakból (üzemgazdaságtan, számvitel és szabadon választott szakmai tantárgy) valamint 

megvédik a 13. évfolyamon írt szakdolgozatokat.  

Az osztrák érettségi bizonyítvány ausztriai továbbtanulásra is jogosít és egyben felsőfokú 

német nyelvvizsgát ad. 

Diákjaink a 11. vagy 12. évfolyamon 2 hetes angliai tanulmányúton vesznek részt.  

Felvétel: tanulmányi eredmények alapján 

01. 9. ny.(nyelvi előkészítő) évfolyam 

Képzés ideje: 1 év Indítandó osztályok száma: 1 

Intenzív angol és német nyelv valamint informatikai ismeretek elsajátítására ad lehetőséget, 

mellette önismereti és világörökségi tantárgyak, és magyar nyelv felzárkóztatás. 

 

A fenti képzésnél a felvételi pontszám kiszámításánál: az idegen nyelvet 50 %-ban, a 

matematikát 20 %-ban, a magyar nyelv és irodalmat 10 %-ban, a történelmet 10 %-ban, és 

az ötödik tantárgy, a tanuló által választott, melyet 10 %-ban vesszük figyelembe.  

Ha a tanuló valamelyik tantárgy értékelése alól felmentett, akkor a diák által megjelölt 

tantárgy kerül beszámításra. 

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 

02 turisztikai szervező, értékesítő 

Képzési idő: 4 (érettségi)+1 év Indítandó osztályok száma: 1 
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Intézményünk ezen induló képzéssel a térség munkaerő piaci igényeire reagálva az Esterházy 

kastély és a Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva, korszerű, széles gazdasági és 

marketing ismeretekkel, magas szintű német, angol és igény szerint orosz tudással rendelkező 

szakemberek képzését vállalja fel. A turisztikai szervező, értékesítő képzés korszerű szakmai 

és gazdálkodási ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget, ezzel lehetővé teszi önálló 

turisztikai, turisztikára épülő vállalkozás teljes körű tevékenységének elvégzését, irányítását 

is, valamint utazási irodákban, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, 

szabadidőközpontokban szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására akár vezetői szinten is. 

A képzés sorétűségének köszönhetően a turisztikai szervező-értékesítő szakember közre tud 

működni a felsővezetői döntést igénylő üzleti, gazdálkodási, pénzügyi, marketingtervek 

kidolgozásában.   

 

Felvételi a tanulmányi eredmények alapján 

További információ az intézmény honlapján: www.gymsmoamk.hu 

Nyílt nap: 2014. november 28-án 8:00-12:00 óra (Sarród, Kollégium épülete) 

  Bemutatóórák, pavilonos bemutatkozásokat tartunk 

Lehetőséget biztosítunk a Kollégium és az Informatikai központ 

megtekintésére. 
 

 

 

http://www.gymsmoamk.hu/
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Győr területén működő középfokú oktatási intézmények 

APOR VILMOS RÓMAI KATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

9024 Győr, Pátzay Pál u. 46.  

Telefon: 96/514-260; Fax: 96/514-270 

E-mail: igazgatas@aporisk.hu 

Honlap: www.aporisk.hu 

Igazgató: Kiss Zoltán 

Fogadóóra: hétfő 13:30-14:30 óra 

Pályaválasztási felelős: Gaál Barnabás igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: csütörtök 10:00-11:00 óra 

OM azonosító: 030712 

TAGOZATKÓDOK 

04 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

06 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 
 

 

 

Győr egyik népes lakótelepén, Marcalvárosban épült fel a 12 évfolyamos iskolaközpont, mely 

óvodát, általános iskolát, hat évfolyamos gimnáziumot, négy évfolyamos gimnáziumot, 

alapfokú művészetoktatás intézmény képzőművészeti ágát, továbbá a vidéki fiú és lány 

tanulóink elhelyezésére a 240 diákot befogadó kollégiumot foglal magában. 

Az iskolaközpont fenntartását a Győri Egyházmegye látja el. 

Az intézmény nyitott: olyan gyermekeket vár, akiknek szülei meggyőződéses, keresztény 

életet választanak gyermekeik részére. Nevelésében a keresztény erkölcsi értékek marista 

hagyományait igyekszik megvalósítani.  

Az iskolaközpont a korszerűen felszerelt osztálytermeken és szaktantermeken túl 

sportlétesítményekkel, könyvtárral, étteremmel, aulával, kápolnával; Győrújbaráton 

lelkigyakorlatos – és üdülőházzal rendelkezik.  

 

4 és 6 évfolyamos gimnáziumi tagozatunk képzésében – a keresztény értékrend szellemében 

nyújtott korszerű általános műveltség megszerzése mellett – emelt óraszámú nyelvi oktatás 

kapja a fő hangsúlyt. Gimnáziumunkban választható idegen nyelvek: angol, német, francia, 

spanyol. Tanórán kívül lehetőség van a latin és finn nyelvek tanulására. Az idegen nyelvek 

tanulását, valamint más kultúrák megismerését segítik ausztriai, német, francia 

testvériskolákkal meglévő kapcsolataink. 

A hat és négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkon informatikából megkezdjük 

növendékeink felkészítését az ECDL bizonyítvány megszerzésére. 

A 11. és 12. évfolyamon a fakultációs órakeret az eredményes közép és emelt szintű érettségi 

vizsgákra való felkészülést szolgálja. 

Iskolaközpontunk lehetőséget ad tanulóinknak, hogy a tanulás mellett a sport-és szabadidős-, 

a színházi-, zenei-, képzőművészeti-, hitéleti tevékenységben is kifejthessék tehetségüket.  

Gimnáziumi képzésünk célja, hogy az általános műveltség megszerzésével a keresztény hitre 

nevelt fiataljaink a sikeres érettségi vizsgát követően megkezdhessék felsőfokú 

tanulmányaikat az egyetemeken és a főiskolákon. 

 

 

mailto:igazgatas@aporisk.hu
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A 2015/2016-os tanévben tervezett induló osztályok: 

04 4 évfolyamos gimnáziumi képzés - 2 osztály - emelt óraszámú idegennyelv-oktatás 

A felvétel feltétele:  

- központi írásbeli felvételi vizsga valamennyi jelentkező számára, melyre 2014. december 9-

ig kell jelentkezni a középiskolában, 

- szóbeli vizsga (magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, hitbeli ismeretek); 

- általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény a következő tantárgyakból:  

  magyar nyelvtan, magyar irodalom, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia, 

földrajz. 

A felvételi összpontszám 50%-a a központi írásbeli vizsgán szerezhető meg (magyar nyelv és 

matematika egyenlő mértékben számít); a szóbeli vizsgán a felvételi összpontszám 20%-a 

érhető el, a többi 30%-ot pedig a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények adják. 

Azok az „Aporos” diákok, akik jelentkeznek a négy évfolyamos gimnáziumi tagozatunkra, 

automatikusan felvételt nyernek, amennyiben a tanulmányi munkájuk átlaga az érvényben 

lévő, helyi tantervben rögzített követelmények szerint 8. félévkor legalább 4,2 (közismereti 

tárgyak és készségtárgyak együttvéve).  

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17. (szombat)  10.00 

Pótnap: 2015. január 22. (csütörtök)  14.00 

Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli kérésére- méltányos 

elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.  

A központi felvételi vizsga eredményének ismeretében az általános iskolai tanuló 2015. 

február 13-ig jelentkezhet iskolaközpontunkba az általános iskolában kitöltött hivatalos 

jelentkezési lapon. 

Kérjük a Jelentkezési laphoz csatolják a központi felvételi vizsga eredményét tartalmazó 

Értékelő lapot. 

Szóbeli vizsga: 2015. február 20. 14:00 

Pótnap: 2015. február 25. 14:00,  2015. február 27. 14.00 

06 6 évfolyamos gimnáziumi képzés - 2 osztály - emelt óraszámú idegennyelv-oktatás 

A felvétel feltétele: 

A benyújtott felvételi kérelmeket az 5. év végi és a 6. félévi tanulmányi eredmények alapján 

rangsoroljuk, és az elért eredmények alapján kialakított rangsor szerint hozzuk meg 

döntésünket. Sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók az érvényes szakértői jegyzőkönyv alapján,- a szülő írásbeli 

kérésére- méltányos elbírálásban részesülnek a felvételi eljárás során.   

Jelentkezési lapok beküldésének határideje:  2014. február 13.  

 

Nyílt nap: 2014. november 28. 16:30 óra 
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AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

9024 Győr, Bácsai u. 55. 

Telefon: 96/331-126; Fax: 96/331-126 

E-mail: titkarsag@audischule.hu 

Honlap: www.audischule.hu 

Főigazgató: Helmut Seiler 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés szerint (96/510-644) 

Intézményegység-vezető és pályaválasztási felelős: Tálos Katalin 

Fogadóóra: péntek 11.00–12.00 (96/510-645; 30/9564057) 

OM azonosító: 201656 

TAGOZATKÓD: 

11 német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

 

 

A 2015/2016. tanévben indítható osztály: 

 

Tanulmányi terület megnevezése 
Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 
Osztályszám Tagozatkód 

Német nyelvi előkészítő évfolyam + 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés 
5 év 30 fő 1 01 

 

 

NÉMET NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 

 

Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk ebbe az osztályba, akik nem tanultak németül, 

vagy ha tanultak, tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy tanulmányaikat a német-magyar 

tagozaton, illetve a kétnyelvű nemzetiségi tagozaton megkezdjék. Ebben az osztályban a 

diákok 3 tantárgy keretén belül összesen heti 20  tanórában tanulják a német nyelvet. Ennek 

az oktatásában a német anyanyelvű tanáraink is nagy szerepet kapnak. A nyelvtan, 

nyelvhasználat és a kommunikáció mellett tanulásmódszertant is elsajátítanak diákjaink. A 

tanév végén a német záróvizsga, valamint az év során írt nagytesztek eredményét figyelembe 

véve dönthetnek arról, hogy gimnáziumunk melyik tagozatán folytatják  tanulmányaikat. A 

német mellett angol nyelvet is oktatunk. A magyar és a matematika tárgyak fókuszában a 

képességfejlesztés áll, valamint a tanulás tanítása. Nyelvi előkészítő osztályunk programjának 

a német nyelv elsajátítása mellett egyik fő célja a  felkészítés a kétnyelvű oktatásban való 

sikeres részvételre. 

A gimnáziumunkba azokat a tanulókat várjuk, akik a német nyelv intenzív tanulása iránt 

elkötelezettek, ill. a német (nemzetiségi) kultúra iránt érdeklődnek. 

Az 5 évfolyamos gimnáziumi képzés felvételi követelményei: tanulmányi eredmény 

  

Hozott pontok: 50 pont, mely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatainak 

összege.  

 

Óralátogatás: 2014. november 13. csütörtök, 8.00-8.45;  

           9.00-9.45 két német óra a 9.N osztályban 

Nyílt nap: 2014. november 13. csütörtök, 18.00 óra 

mailto:titkarsag@audischule.hu
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BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS KÜLÖNLEGES 

GYERMEKOTTHON 

9023 Győr, Bárczi Gusztáv utca 2. 

Telefon: 96/419-022; Fax: 96/419-022 

E-mail: titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.barczi-gyor.hu 

Igazgató: Borsfai László (96/419-550) 

Pályaválasztási felelős: Nagy Laura 

OM azonosító: 038506 

TAGOZATKÓD: 

01 készségfejlesztő speciális szakiskola 
 

 

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók szakképzése Speciális Szakiskolában illetve 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában történik. 

Intézményünkben a korábbi terminológia szerint középsúlyos értelmi fogyatékosnak, jelenleg 

az értelmileg akadályozottnak nevezett tanulók szakiskolai képzése történik. 

Pedagógiai programunk egyik alapvető célja, hogy a ránk bízott értelmileg akadályozott 

gyermekeket egyszerű, de értékteremtő munkafolyamatok elvégzésére képes fiatalokká 

neveljük. 

A szakiskola előkészítő évfolyamokkal rendelkezik (9-10. évfolyam), ahol már egyre több idő 

jut a napi életvitellel, a háztartással kapcsolatos munkák megtanulására és gyakorlására. A 

szakiskolai évfolyamokon (11-12. évfolyam) történik a tényleges szakmai felkészítés. 

Szakiskolánkban jelenleg a következő szakmai modulok oktatása történik:  

kézi rongyszőnyeg- és lábtörlő szövő, zöldség- és palántanevelő, konyhai munka, konyhai 

kisegítő munka, takarítói munka, takarítói kisegítő munka, munkavállalói ismeretek a 

gyakorlatban, Munkahelyi Gyakorlat Program (MHGY), számítástechnikai alapismeretek. 

Az MHGY program újszerű lehetőségeket biztosít, bár nem ad OKJ-s szakmát. A sérült 

fiatalok a munkavégzés területén mégis fontos praktikus tudást, tapasztalatokat szereznek. 

Tanulóink nem felvételi eljárást követően, hanem a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek intézményünkbe. 

 

Nyílt hét: 2015. április 13-17. 10:00 – 14:00 óra 

  

mailto:titkarsag@barczi-gyor.sulinet.hu
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BAROSS GÁBOR KÖZGAZDASÁGI ÉS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

BAROSS GÁBOR ZWEISPRACHIGE FACHMITTELSCHULE FÜR WIRTSCHAFT 

BAROSS GÁBOR BILINGUAL TECHNICAL SECONDARY SCHOOL OF 

ECONOMICS 

9024 Győr, Bem tér 20-22. 

Telefon: 96/519-373, Fax: 96/526-893 

E-mail: titkar@mail.barossgyor.hu 

Honlap: www.barossgyor.hu 

Igazgató: Görögné Horacsek Melitta (96/519-373) 

Fogadóóra: kedd 14:00 – 15:00 

Pályaválasztási felelős: Faragóné Major Anikó (96/519-373/tanári szoba) 

Fogadó óra: hétfő 10:40 – 11:25, kedd 13:35 – 14:20 

E-mail: felvi@mail.barossgyor.hu 

OM azonosító: 030722 

TAGOZATKÓDOK: 

11 magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés 

12 magyar-német két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés 

13 közgazdaság szakmacsoportos képzés – emelt óraszámban angol nyelv  

14 közgazdaság szakmacsoportos képzés – emelt óraszámban német nyelv 

15 közgazdaság szakmacsoportos képzés – magasabb óraszámban informatika 

16 ügyvitel szakmacsoportos képzés 

 

 

Iskolánk a közgazdasági és ügyviteli szakképzésben meghatározó jelentőségű intézmény, öt 

percre található a vasúti és buszpályaudvartól. Szakképzésünk sikerét országos szakmai 

tanulmányi versenyeredmények jelzik. Számítástechnikai felszereltségünk kiváló, 

rendelkezünk nagyméretű tornateremmel, sportpályával, közösségi rendezvények 

megtartására alkalmas Baross-teremmel. Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelvek 

oktatására. Lehetőséget biztosítunk a választott idegen nyelv magasabb óraszámban való 

tanulására és második nyelv elsajátítására. Szakmai végzettséget adó érettségire – 

közgazdaság ágazaton Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, ügyvitel ágazaton 

Adminisztrációs ügyintéző – készítjük fel diákjainkat. Menzánkon lehetőség van óraközi 

szünetekben meleg étkezésre, kollégiumi elhelyezés biztosított. 

11 magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés (5 év, 16 fő) 

12 magyar-német két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés (5 év, 16 fő) 

A két tanítási nyelvű képzés 1 éves előkészítő évfolyamra épül, a célnyelv angol/német. A 

tanulók mindegyik évfolyamon legalább 3 tantárgyat célnyelven tanulnak. Tanítványaink 

alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat magyarul vagy angol/német nyelven folytassák. 

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány (meghatározott feltételek teljesítése mellett) felsőfokú 

„C1” komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak 

minősül.  

13 közgazdaság szakmacsoportos képzés – emelt óraszámban angol nyelv (4 év, 16 fő) 

14 közgazdaság szakmacsoportos képzés – emelt óraszámban német nyelv (4 év, 16 fő) 

A 4 év alatt a közismereti képzés mellett a közgazdaság ágazatnak megfelelő (vállalkozási, 

pénzügyi, számviteli, statisztikai) szakmai oktatás folyik. A magasabb idegen nyelvi óraszám 

az emelt szintű érettségire való felkészítést célozza. 

mailto:titkar@mail.barossgyor.hu
http://www.barossgyor.hu/
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15 közgazdaság szakmacsoportos képzés – magasabb óraszámban informatika (4 év, 30 

fő) 

(választható idegen nyelv angol vagy német) 

A 4 év alatt a közismereti képzés mellett a közgazdaság ágazatnak megfelelő (vállalkozási, 

pénzügyi, számviteli, statisztikai) szakmai oktatás folyik. A magasabb informatika óraszám a 

táblázat- és adatbázis kezelési, weboldal- és prezentációkészítési ismeretek erősítését 

szolgálja. 

16 ügyvitel szakmacsoportos képzés (4 év, 32 fő) 

(választható idegen nyelv angol vagy német) 

A 4 év alatt a közismereti képzés mellett az ügyvitel ágazatnak megfelelő (gépírás, levelezés, 

protokoll, kommunikáció, gazdasági ismeretek, üzleti idegen nyelv) szakmai oktatás folyik. 

 

Az érettségi vizsga után választható emelt szintű szakképzések: 

 közgazdaság ágazatban: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző 

 ügyvitel ágazatban: ügyviteli titkár, irodai asszisztens 

A tanulók kiválasztásának elve és módja: 

Minden képzéstípusban magyar nyelvből és matematikából központi írásbeli felvételi 

vizsgát kell tenni, szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk. 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2015. január 17. (szombat), 10 óra.  

Pótnap: 2014. január 23. (csütörtök), 14 óra. 

Helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola. 

A sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az abban 

megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított eltérő bánásmód 

alkalmazásáról az iskola igazgatója dönt. 

A felvételin elért pontokhoz (50 + 50 pont) adjuk hozzá az általános iskola 5., 6. és 7. osztály 

év végi, illetve a 8. osztály félévi eredményeit a következő tantárgyakból: magyar nyelv, 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv. 
Az általános iskolából maximálisan 100 pont hozható.  

A központi írásbelin szerzett és a hozott pontok összegzése alapján rangsoroljuk a tanulókat. 

Felvételi előkészítő: Magyar nyelv – 2014. december 9. 15 óra 

                                  Matematika – 2014. január 6. 15 óra 

A felvételi előkészítőre jelentkezni 2014. december 1-ig a felvi@mail.barossgyor.hu e-mail 

címen lehet. 

 

Nyílt napok:  2014. november 18. 15 óra  

2014. november 19. (hétfő) 15 óra 

  

mailto:felvi@mail.barossgyor.hu
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BERCSÉNYI MIKLÓS KÖZLEKEDÉSI ÉS SPORTISKOLAI 

 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

9025 Győr, Cinka Panna út 2. 

Telefon: 96/529-520; Fax: 96/529-529 

E-mail: bercsenyi@bercsenyi.eu 

Honlap: www.bercsenyi.eu 

Igazgató: Németh Zsolt 

Fogadóóra: szerda 14:00–15:30 

Pályaválasztási felelős: Győriné Németh Márta igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: hétfő 14:00–15:30  

(Telefonos egyeztetés alapján más időpontban is.) 

OM azonosító:030714 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Rendészeti osztály 

02 Sportosztály – kézilabda sportág 

03 Sportosztály - labdajátékok, ügyességi, vízi és küzdősportok 

04 Közúti közlekedés-üzemvitel ellátó és szállítmányozási ügyintéző osztály 

05 Vasútforgalmi szolgálattevő és légi üzemvitel-ellátó osztály 

06 Közlekedésautomatikai műszerész 

07 Motorkerékpár-szerelő 

 

 

Szakközépiskolai képzés 

01 Rendészeti osztály (60 fő) 

Oktatás: (9- 12. évf.) 

 4 éves; továbbtanulásnál félév beszámítás! 

 minden évfolyamon (9-12.) rendészeti szakmai elméleti és gyakorlati oktatás:  

(heti 6-11 óra) 

 Tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (35-65 óra) 

 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex rendészeti érettségi vizsga  

Fegyveres szervek és vagyonvédelem tárgyból 

 OKJ-s rendészeti szakképzési továbbtanulás esetén (tiszthelyettesi) iskolánk képzésének 

beszámításával, a tanulmányi idő ½ évvel lerövidül (OKJ 54 861 01) 

Ajánljuk:  

 rendőri, 

 tűzoltó – katasztrófavédelmi, 

 büntetés-végrehajtási felügyelő, 

 katonai pályára (honvéd altiszt) készülőknek. 

02 Sportosztály - kézilabda sportág – külön rangsorolásban (34 fő) 

A Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Kézilabda Szövetség és az AUDI ETO KC által 

együttműködési megállapodással támogatott sportosztály. 

(speciális sportági kézilabda sportképesség fejlesztés, gyakorlati órák,  

 akadémiai jellegű rendszerben, órarendi 10 órában/hét) 

 oktatás: 4+1 éves képzés 

 minden évfolyamon (9-12.) sportszakmai elméleti s gyakorlati oktatás:  

mailto:bercsenyi@bercsenyi.eu
http://www.bercsenyi.eu/
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(heti 6 – 11 óra) 

 versenyzés és edzéslátogatás támogatása   

 tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat (70-140 óra) 

 12. év végén: közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga, amely 

munkakör betöltésére jogosít 

 13. év: 

 csak szakmai elméleti és gyakorlati órák 

 komplex szakmai kézilabda sportedzői vizsgával, OKJ-s szakképesítés 

megszerzésével zárul (OKJ 54 813 02) 

Ajánljuk:  

 azoknak, akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni, és egyesületi keretek között 

rendszeresen sportolni 

 kézilabda sportágban élsportolói eredményeket szeretnének elérni 

 későbbiek során kézilabdaedzőként, sportolóként, testnevelőként, sportmenedzserként 

rekreációs szakemberként szeretnének tevékenykedni 

  

03 Sportosztály - labdajátékok, ügyességi, küzdősportok (34 fő) 
A Magyar Olimpiai Bizottság által támogatott sportosztály. 

 oktatás: 4+1 éves képzés 

 minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti és gyakorlati oktatás: (heti 6 – 11 óra) 

 versenyzés és edzéslátogatás támogatása 

 tanév végén: kötelező sportedzői szakmai gyakorlat (70 – 140 óra) 

 12. év végén: közismereti és kötelező komplex sportszakmai érettségi vizsga, amely 

munkakör betöltését lehetővé teszi 

 13. év:  

 csak szakmai elméleti és gyakorlati órák 

 komplex szakmai sportedzői vizsgával, OKJ-s szakképesítés megszerzésével 

zárul (OKJ 54 813 02) 

 

Ajánljuk: 

 azoknak, akik utánpótlás-nevelésben kívánnak részt venni, és egyesületi keretek között 

rendszeresen sportolni 

 sportágukban élsportolói eredményeket szeretnének elérni 

 későbbiek során sportolóként, edzőként, testnevelőként, sportmenedzserként rekreációs 

szakemberként szeretnének tevékenykedni 

 kiemelten várjuk: atlétika, torna, kajak-kenu, evezés, cselgáncs, karate küzdősportok, 

triatlon, kosárlabda, röplabda, futsal, labdarúgás sportágakra a tanulókat 

04 Közúti közlekedés-üzemvitel ellátó és szállítmányozási ügyintéző osztály (34 fő) 

 oktatás: 4+1 éves képzés 

 minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 6 – 11 óra) 

 tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (70-140 óra) 

 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, amely 

munkakör betöltését lehetővé teszi 

 13. év: csak szakmai elméleti és gyakorlati órák 

közúti területen: árutovábbítás, személyszállítás, külkereskedelem-vámismeret, gépjármű-

szerkezettan, közúti informatika, közlekedési idegen nyelv 

szállítmányozási területen: logisztikai ismeretek, külkereskedelem, szállítmányozási 

informatika, szakmai idegen nyelv 
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 komplex szakmai vizsgával, OKJ-s szakképesítés megszerzésével zárul  

(OKJ 54 841 02 vagy 54 841 04) 

Ajánljuk: 

Közúti üzemvitel-ellátó szakképesítés esetén: 

 személyszállítási 

 árutovábbítási 

 diszpécserszolgálati feladatok után érdeklődőknek 

Szállítmányozási ügyintéző végzettség esetén: 

 logisztikai feladatok megoldása után érdeklődőknek 

05 Vasútforgalmi szolgálattevő és légi üzemvitel-ellátó osztály (34 fő) 

 oktatás: 4+1 éves képzés 

 minden évfolyamon (9-12.) szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: (heti 6 – 11 óra) 

 tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (70 – 140 óra) 

 12. év végén: közismereti és kötelező komplex közlekedésszakmai érettségi vizsga, amely 

munkakör betöltését lehetővé teszi 

 13. év: csak szakmai elméleti és gyakorlati órák 

vasúti területen: forgalmi ismeretek, műszaki ismeretek, díjszabás, szakmai idegen nyelv: 

GYSEV –német 

légi üzemvitel területen: légi közlekedés és forgalom, repülőjegy és fuvarlevél elszámolás, 

légi informatika, utas kiszolgálási ismeretek, szakmai idegen nyelv –angol 

 komplex szakmai vizsgával, OKJ-s szakképesítés megszerzésével zárul  

(OKJ 54 841 05 vagy 54 841 03) 

Ajánljuk: 

 Vasútforgalmi szakképesítés esetén: 

forgalmi szolgálattevő, menetjegypénztáros feladatok elvégzésében szeretnének munkát 

vállalni 

 Légi üzemvitel-ellátó szakképesítés esetén: 

reptéri üzemviteli feladatok, utaskiszolgálás, menetjegyeladási feladatok elvégzésében 

szeretnének munkát vállalni 

06 Közlekedésautomatikai műszerész (34 fő) 

 oktatás: 4+1 éves képzés 

 minden évfolyamon (9-12.) közlekedéstechnikai szakmai elméleti s gyakorlati oktatás: 

(heti 6 – 11 óra)  

 tanév végén: kötelező szakmai gyakorlat (70 – 140 óra) 

 12. év végén: - közismereti és kötelező komplex szakmai érettségi vizsga, amely 

munkakör betöltését biztosítja 

 13. év: csak szakmai elméleti és gyakorlati órák: 

mérési gyakorlatok, biztosítóberendezési alapismeretek, biztosítóberendezési informatika, 

elektrotechnikai gyakorlat 

 komplex szakmai vizsgával, OKJ-s szakképesítés megszerzésével zárul  

(OKJ 54 52303)  

Ajánljuk: 

 azoknak, akik a közlekedés közúti és a vasúti biztosító berendezések, műszerek 

ellenőrzését, irányítását szeretnék megismerni, 

 továbbá az analóg és digitális technikát alkalmazni.  
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Felvételi eljárás: 

1. egységes írásbeli felvételi vizsga minden szakközépiskolai tagozaton (magyar–

szövegértés és matematikai logikai) 

 Az értékelőlap másolatát kérjük csatolni a jelentkezési laphoz.  
(beszámítása: 51 %-ban) 

2. a  7. év végi és a 8. félévi tantárgyi eredmények (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv, testnevelés) a 01, 02, 03 tagozatokon ill. 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, technika vagy informatika 

a 04, 05, 06 tagozatokon. 

(beszámítása: 49 %-ban) 

 

3. sportképességek felmérése a 02, 03 tagozatkódon (ingafutás, kötélmászás, karhajlítás, 

felülés, törzsemelés), kézilabda sportági irányultság esetén további feladatok 

felmérése (labdavezetés akadályok között időre, kézilabda távolbadobás, 

labdavezetésből beugrásos kapuralövés, játékkészség). 

(Felvételre – majd rangsorolásra – a „legjobban megfelelt” képességszintű tanulók 

kerülhetnek.  

A 02-es kódú képzésünkre jelentkező lányokat és fiúkat külön rangsoroljuk, 70 – 30 

%-os arányban kerülhetnek felvételre.) 

4. egészségügyi alkalmassági vizsgálat minden tagozaton. 

5. A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek 

megfelelően előbbre rangsorolandók:   

1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

2. akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található, 

3. akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő 

oktatóbázis illetve egyesület által javasolt tanulók. 

6. Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az 

abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított 

eltérő bánásmód alkalmazandó.  

Az SNI tanuló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 

véleményében leírtak alapján kérheti az írásbeli vizsga alóli felmentését. Ha a tanuló 

az intézmény vezetőjétől határozatban rögzített felmentést kap, szóbeli vizsgával 

válthatja ki az írásbelit. 

A végleges felvételi rangsor elkészítésénél egyenlő pontszám esetén az egységes 

írásbeli felvételi vizsga eredménye dönt, és a továbbiakban az 5/3. pontja. 
 

Felvételi vizsga ideje:  

Egységes írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17. 10 óra (külön értesítés nélkül). 

Pótnap: 2015. január 22. 14 óra. 

Sportképességek felmérése (sportosztályokban,) egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  

2015. február 17 – március 6. között (külön értesítést küldünk). 

Szakiskolai képzés: 

07 motorkerékpár-szerelő (28 fő) 

Oktatás tartalma: 

▪ 9-11. évfolyamon minimalizált közismereti, hangsúlyos szakmai elméleti és szakmai 

gyakorlati oktatásra kerül sor.  

▪ Gyakorlat a tanműhelyünkben és tanulószerződési lehetőség 10. osztálytól 

szervizekbe, szalonokba 

▪ Tanév 10-11. évf. végén: kötelező szakmai gyakorlat (140 óra/évf.) 
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▪ Komplex szakiskolai szakmai vizsgával, OKJ-s végzettséggel zárul (34 525 07) 

 

Betölthető munkakörök: 

▪ motorkerékpár-szerelő 

 

Felvétel eljárás:  
▪ 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi tanulmányi eredmények. 

▪ egészségügyi alkalmassági vizsgálat 2015. február 17. - március 6. között.  

(külön értesítést küldünk) 

▪ A felvételi rangsor készítésénél egyenlő pontszám esetén a jogszabályban jelzetteknek 

megfelelően előbbre rangsorolandók:   

1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

2. akinek lakóhelye az iskola székhelyének településén található, 

3. akinek sajátos helyzete indokolja, így a velünk együttműködésben lévő 

oktatóbázis illetve egyesület által javasolt tanulók. 

▪ Sajátos nevelési igényű tanulóknál szülői kérelem és szakértői vélemény alapján, az 

abban megfogalmazott javaslatok figyelembevételével, a jogszabályban biztosított 

eltérő bánásmód alkalmazandó.  

A végleges felvételi rangsor elkészítésénél egyenlő pontszám esetén az előző bekezdés 

3. pontja dönt. 

Hasznos információk: 

- iskolánk ECDL vizsgaközpont, ahol tanulóink tanórai felkészítést követően Európai 

Számítógép-használói Jogosítványt szereznek; 

- a kötelező nyelvoktatás német–angol nyelven folyik, de francia, olasz és orosz idegen 

nyelvet is választhatnak a tanulók; 

- a tanórán kívül tartalmas, színvonalas programokat is kínálunk (sí tábor Ausztriában, vízi 

tábor a Mosoni-Dunán, gólyatábor a Balatonon, Bercsényi-bál); 

- részvételi lehetőség az iskolarádió, elektronikus iskolaújság szerkesztésében, Bercsényi 

Band együttesben. 

Kollégiumi elhelyezés: közös, a fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban. 

Honlapunk: www.bercsenyi.eu 

 

Nyílt napok:  2014. november 18. 15:00 óra 

2014. november 20. 15:00 óra 

 

  

http://www.bercsenyi.eu/
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CZUCZOR GERGELY BENCÉS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

9022 Győr, Széchenyi tér 8.  

Telefon: 96/513-010; Fax: 96/314-310 

E-mail: iroda@czuczor.osb.hu 

 Honlap: www.czuczor.hu 

Igazgató: Tóth István Konstantin (20-5712656) 

Fogadóóra: e-mail-ben, vagy telefonon egyeztetve munkanapokon 

Pályaválasztási felelősök: Tóth István Konstantin igazgató (20-5712656) 

Horváth Dori Tamás (96-513-010) 

Fogadóóra: 8:00–14:30 (igazgatói iroda) 

OM azonosító: 030698 

TAGOZATKÓDOK 

04 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 

06 6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 
 

 

Iskolánk „általános” kerettantervre épülő 4 és 6 évfolyamos gimnázium, most már 

hagyományosan lányok és fiúk részére. Egyházi fenntartású (Szent Mór Bencés Perjelség 

Győr) iskolaként heti 2 órában hitoktatáson is részt kell venni.  

Igény szerint kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani, fiúknak saját kollégiumunkban, 

lányoknak az orsolyita kollégiumban (Győr, Apáca u. 41.), illetve az Apor 

Leánykollégiumban. 

Idegen nyelvek: a 6 évfolyamos képzésben a 7–8. évfolyamon angol vagy német 

választható, majd a 9. évfolyamtól második nyelvként angol, német, olasz, francia. Akik 7–

8. évfolyamon a németet választották, azok számára a 9. évfolyamtól második nyelvként 

angolt kell választani. Egységesen mindkét nyelvet heti 4 órában oktatjuk csoportbontásban. 

A 4 évfolyamos képzésnél az angol mellé német, olasz vagy francia választható. Az 

érdeklődők különórában latint és oroszt is tanulhatnak. 

Emelt szintű érettségire felkészítés: Angol nyelvből és német nyelvből a 11. évfolyamtól a 

korábbi órakeretben intenzív csoportokat alakítunk ki. Támogatott szakpárok: matematika-

fizika, matematika-informatika, biológia-kémia, magyar-történelem. 

04 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés – felvehető létszám 68 fő 

A jelentkezőknek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. 

I. EGYSÉGES KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 

Az írásbeli vizsga a matematikai és magyar nyelvi, központilag kiadott, egységes 

követelményeket tartalmazó kompetencia alapú feladatlapok alapján történik. 

Írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2014. december 9. (Ez a jelentkezés csupán az 

írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelenti a középiskolába való jelentkezést!) 

Az írásbeli vizsga megírható bármely vizsgát szervező intézményben. Az Oktatási Hivatal 

által kiadott jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, ahol a vizsgát meg 

kívánják írni. A mi intézményünk is ilyen vizsgát szervező intézmény.  

A vizsga ideje: 2015. január 17. 10 óra (szombat). 
A vizsga helyszíne a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (Győr, Széchenyi tér 

8.) épületének tantermei. 

mailto:iroda@czuczor.osb.hu
http://www.czuczor.hu/
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Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik nekik fel nem róható ok (orvos által 

igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. 

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22. 14 óra. 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények ill. 

eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a 

vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli 

vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. 

II. SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA 

A szóbeli felvételi vizsgán megkérdezzük a jelentkezőt tanulási és életviteli szokásairól, 

szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről, olvasmányélményeiről, szóba kerülnek a 

felvételiző nyitottsága a keresztény hit iránt, valamint vallási ismeretei az alábbi 

témakörökben: 

1.) Jézus személye – életének eseményei, működésének fontosabb helyszínei, példabeszédei, 

csodái. 

2.) A Szentírás főbb részei, fontosabb események és személyek az Ó- és Újszövetségben. 

3.) A szentmise felépítése és imádságai, szimbólumai, viselkedés a szentmisén. 

4.) A szentségek. 

5.) Az egyházi év felépítése, szakaszai, vasárnap és ünnepek. 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az 

együttműködést.  

A szóbeli vizsga időpontjai iskolánkban (három alkalom közül lehet választani): 

2015. február 20. 14:00 óra, február 21. 10:00 óra, február 27.  14:00 óra. 

 III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Elérhető pontszám: 200 pont a következő megoszlás szerint: 

1.) Központi írásbeli vizsgán elérhető 100 pont (50 pont magyar nyelv + 50 pont matematika). 

2.) Korábbi eredmények alapján elérhető 50 pont a hetedik évfolyam tanév végi és a nyolcadik 

évfolyam félévi eredményeit figyelembe véve. Beszámított tárgyak: magyar nyelv és irodalom, 

idegen nyelv, történelem, matematika, fizika, kémia, biológia. A pontszámítás módja: ha az előbb 

felsorolt osztályzatok mindegyike jeles, akkor a jelentkező 50 pontot kap, minden ettől eltérő jegy 

az 50 pontból levonást jelent (pl. 4-es osztályzat –1 pont, 3-as osztályzat –2 pont). 

3.) A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 50 pont, amelyből 25 pont a hittani, vallási 

tájékozottság alapján szerezhető. 

IV. A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA 

Az elért pontszámok alapján a jelentkezők sorrendjét pontszám szerint csökkenően állapítjuk meg. 

Felvételt nyernek, akik a közoktatási törvényben engedélyezett osztálylétszám kétszeresén (két 9. 

évfolyamos osztályt indítunk) belüli helyezést érnek el a megállapított sorrendben. Az azonos 

teljesítményt elérő tanulók közül előnyben részesül az, akinek testvére hozzánk jár/járt, vagy a 

szülők valamelyike iskolánk tanulója volt.  

V. SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK 

A sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleményének figyelembevételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli 

helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények 

biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán. 
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06 6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés – felvehető létszám 34 fő 

A jelentkezőknek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. 

I. EGYSÉGES KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 

Az írásbeli vizsga a matematikai és magyar nyelvi, központilag kiadott, egységes 

követelményeket tartalmazó kompetencia alapú feladatlapok alapján történik. 

Írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 2014. december 9. (Ez a jelentkezés csupán az 

írásbeli vizsgára vonatkozik, nem jelenti a középiskolába való jelentkezést!) 

Az írásbeli vizsga megírható bármely vizsgát szervező intézményben. Az Oktatási Hivatal 

által kiadott jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, ahol a vizsgát meg 

kívánják írni. A mi intézményünk is ilyen vizsgát szervező intézmény.  

A vizsga ideje: 2015. január 17. 10 óra (szombat). 
A vizsga helyszíne a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumnak a Győr, 

Széchenyi tér 8. szám alatti épületének tantermei. 

Pótló felvételi vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik nekik fel nem róható ok (orvos által 

igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt nem tudtak részt venni az írásbelin. 

A pótló írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 22. 14 óra. 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, ill. 

eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a 

vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli 

vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az 

együttműködést.  

II. SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA 

A szóbeli felvételi vizsgán megkérdezzük a jelentkezőt tanulási és életviteli szokásairól, 

szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről, olvasmányélményeiről, szóba kerülnek a 

felvételiző nyitottsága a keresztény hit iránt valamint vallási ismeretei az alábbi 

témakörökben: 

1.) Jézus személye – életének eseményei, működésének fontosabb helyszínei, példabeszédei, 

csodái. 

2.) A Szentírás főbb részei, fontosabb események és személyek az Ó- és Újszövetségben. 

3.) A szentmise felépítése és imádságai, szimbólumai, viselkedés a szentmisén. 

4.) A szentségek. 

5.) Az egyházi év felépítése, szakaszai, vasárnap és ünnepek. 

Azok jelentkezését várjuk, akik egyetértenek nevelési elveinkkel, és vállalják az 

együttműködést. A felvételi beszélgetésen a szülőkkel személyesen is szeretnénk találkozni. 

A szóbeli vizsga időpontjai iskolánkban (három alkalom közül lehet választani): 

2015. február 20. 14:00 óra, február 21. 10:00 óra, február 27.  14:00 óra. 

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

Elérhető pontszám: 200 pont a következő megoszlás szerint: 

1.) Központi írásbeli vizsgán elérhető 100 pont (50 pont magyar nyelv + 50 pont matematika). 

2.) Korábbi eredmények alapján elérhető 50 pont az ötödik évfolyam tanév végi és a hatodik 

évfolyam félévi eredményeit figyelembe véve. Beszámított tárgyak: magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika. A pontszámítás módja: ha az előbb felsorolt 
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osztályzatok mindegyike jeles, akkor a jelentkező 50 pontot kap, minden ettől eltérő jegy az 

50 pontból levonást jelent (pl. 4-es osztályzat –1 pont, 3-as osztályzat –2 pont). 

3.) A szóbeli vizsgán elérhető pontszám 50 pont, amelyből 25 pont a hittani, vallási tájékozottság alapján 

szerezhető. 

IV. A JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA 

Az elért pontszámok alapján a jelentkezők sorrendjét pontszám szerint csökkenően állapítjuk 

meg. Felvételt nyernek, akik a közoktatási törvényben engedélyezett 7. évfolyamos 

osztálylétszámon belüli helyezést érnek el a megállapított sorrendben. Az azonos teljesítményt 

elérő tanulók közül előnyben részesül az, akinek testvére hozzánk jár/járt, vagy a  szülők 

valamelyike iskolánk tanulója volt.  

V. SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK 

A  sajátos nevelési igényű tanulók esetén, szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleményének figyelembevételével az igazgató engedélyezheti a szóbeli 

helyett írásbeli, vagy az írásbeli helyett szóbeli vizsga letételét, illetve speciális körülmények 

biztosítását, valamint speciális eszközök használatát a vizsga folyamán. 

 

Egyéb részletekért kérjük, érdeklődjön intézményünk föntebb jelzett elérhetőségein. 

Honlapunkon (www.czuczor.hu) a felvételivel kapcsolatban igyekszünk naprakész 

információkat közölni. 

 

Nyílt nap: 2014. november 15.  9:30-tól (a részletes program a honlapunkon). 

 

  

http://www.czuczor.hu/
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FEHÉR MIKLÓS LABDARÚGÓ AKADÉMIA 

GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 

9027 Győr, Nagysándor J. u. 31. 

Telefon: 96/529-005 

E-mail: gimnazium@fmla.hu 

Igazgató: Horváth Zsolt 

Pályaválasztási felelős: Kovács Zsuzsa igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: szerda 10.30–11.30 

OM azonosító:200868 

TAGOZATKÓDOK: 

01 nyelvi előkészítő (angol) évfolyamos, sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi 

képzés, labdarúgó osztály 

02 nyelvi előkészítő (angol) évfolyamos, sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi 

képzés, sport osztály 

 

 

Iskolánk Az ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány által működtetett 5 évfolyamos középfokú 

közoktatási intézmény. A képzés nyelvi előkészítő évfolyamon indul, ezt követi az érettségire 

felkészítő, sportiskolai kerettantervre épülő 4 éves gimnáziumi oktatás. Elsődleges 

feladatunknak tekintjük azt, hogy a versenysportban résztvevő tanulók időbeosztásához 

igazodó képzési rendet kínáljunk. Emellett kiemelt szerepet szánunk a nyelvoktatásnak, és az 

informatika oktatásának.  

Az utolsó két évfolyamon a tanulók számára a sporthoz kapcsolódó szakmai előképzettséget 

adunk, valamint biztosítjuk számukra a közép illetve emeltszintű érettségire való felkészülés 

lehetőségét. 

Labdarúgó osztály 

01 nyelvi előkészítő (angol) évfolyamos, sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi 

képzés, labdarúgó osztály 
Az intézmény labdarúgó osztályába elsősorban a Győri ETO FC utánpótláskorú labdarúgóit 

várjuk, de nyitottak vagyunk más labdarúgó egyesületek sportolóinak fogadására is. 

Az osztályban magas óraszámban tanítjuk az angol nyelvet (felkészítve tanulóinkat a 

középfokú nyelvvizsgára), az itt tanuló diákjaink előrehozott érettségi vizsgát tesznek 

informatika tantárgyból. A heti órarendjüket, az étkezésüket az edzésidők függvényében 

alakítjuk ki. 

Felvehető létszám: 28 fő, képzési idő: 5 év 

Jelentkezés és felvételi eljárás: 

a; A tanulóknak a felvételi eljárást során központi írásbeli vizsgát nem kell tenniük. 

b; A felvételi eljárás során a tanulók alkalmassági felvételi vizsgát tesznek.  

A vizsga elemei:  

- mozgáskoordináció 

- labdatechnika 

- játékügyesség 

- sportegészségügyi alkalmasság szükséges 

A labdarúgó osztályban a végső sorrend kialakítása során az alkalmassági felvételi vizsga 

eredményei mellett a 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe az 

alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), 

történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, testnevelés. 

mailto:gimnazium@fmla.hu
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Sport osztály 

02 nyelvi előkészítő (angol) évfolyamos, sportiskolai kerettantervre épülő gimnáziumi képzés, 

sport osztály 

Az osztályt csak a köznevelési törvényben előírt minimális osztálylétszám elérése esetén 

indítjuk! 

Várjuk azokat a tanulókat, akik más győri sportegyesület igazolt versenyzői, illetve azokat a 

diákokat, akik szeretnek sportolni, szeretnék, ha mindennapos életük részévé válna a mozgás, 

az egészségtudatos életvitel. Az egész napos képzés során diákjaink napi két testnevelés órán 

(sportfoglalkozáson) vesznek részt a tanórák mellett. 

Az öt év során felkészítjük tanulóinkat a közép-, illetve az emeltszintű testnevelés érettségire, 

emellett mozgáskoordinációs és erőnléti edzéseken vesznek részt, valamint a 

sportfoglalkozások során megismerkedhetnek a dzsúdó és különböző fitnesz foglalkozások 

rejtelmeivel. 

Évente egyszer képzésünk részeként sporttáborokban vesznek részt. 

Olyan lányokat és fiúkat várunk, akik a sportolás mellett legalább középfokú nyelvvizsgával 

szeretnének rendelkezni (mindezek érdekében az emelt óraszámú angol nyelv oktatása mellett 

speciális nyelvi képzésen vesznek részt diákjaink), illetve akik az informatika területén 

magabiztos tudást (ECDL bizonyítványt) szeretnének. 

Felvehető létszám: 28 fő, képzési idő: 5 év 

Jelentkezés és felvételi eljárás a sport osztályba: 

a; A tanulóknak a felvételi eljárás során központi írásbeli vizsgát kell tenniük. 

Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45 perc.  

Tartalma: matematika és magyar nyelv, amely nagyobb részben készségeket és képességeket 

mér, de kb. 25 %-ban a tanulók tárgyi tudását is számon kéri. 

b; A felvételi eljárás során a tanulók alkalmassági felvételi vizsgát tesznek testnevelésből.  

A vizsga elemei:  

- Eurofit felmérés, 60 m síkfutással kiegészítve 

- talajtorna 

- magasugrás, kislabda hajítás, kötélmászás 

- sportegészségügyi alkalmasság szükséges 

A sport osztályban a végső sorrend kialakítása során a központi írásbeli vizsgán (50%) 

valamint az  alkalmassági felvételi vizsgán (50%) elért eredményeket vesszük figyelembe. 

A sportosztályba járó tanulóinknak a képzés során alapítványi hozzájárulást kell 

fizetniük!  

A felvételi időpontja: 2015.01.19, pótfelvételi: 2015.01.26. 

Az alkalmassági felvétel vizsgára jelentkezni a http://www.fmla.hu/hu/beiskolazasok/ 

honlapon található jelentkezési lapon kell. 

A sajátos nevelési igényű tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó kérelmeiről az igazgató dönt 

szakértői vélemények alapján. Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy iskolánkban 

sportolókat képzünk!  

A távolabbi településekről érkező diákok számára kollégiumi elhelyezést, igény szerint 

tudunk biztosítani. 

A felnőtt élsportolók számára előírt minőségű és mennyiségű étkezést biztosítunk 

diákjaink számára helyben, napi négy alkalommal. 

 

Nyílt nap: Iskolánk nem tart nyílt napot, előzetes egyeztetés után személyesen tájékoztatjuk 

az érdeklődőket. 

http://www.fmla.hu/hu/beiskolazasok/
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FORRÁS  WALDORF  ÁLTALÁNOS  ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

Székhely: 9027 Győr, Madách I. u. 10. 

Telefon/Fax: 06-96/322-469; mobil telefon:06-20/581-7115 

Gimnáziumi telephely: 9027 Győr, Balassi u. 1. 

Mobil telefon:06-20/571-0802 

Honlap: www.forraswaldorf.hu 

E-mail: info@forraswaldorf.hu 

Igazgató: Márkus Andrea (06-20/291-7011) 

Fogadóóra: hétfő 14:00 - 16:00 (a Balassi u. 1.sz. alatti  telephelyen) 

Pályaválasztási felelős: Márkus Andrea (06-20/571-0802)        

Fogadóóra: hétfő 14:00 - 16:00 (a Balassi u. 1.sz. alatti  telephelyen) 

OM azonosító: 101 503 

TAGOZATKÓD: 

05 5 évfolyamos gimnáziumi képzés 
 

 

Felvehető létszám: 34 fő 

A Waldorf-iskola 12+1 évfolyamos egységes iskolatípus, melyben a gimnáziumi képzés 5 

éves. A tanterv - melyet az Emberi Erőforrások Minisztere a 21140-2/2013/KIOR számú 

határozatával jóváhagyott: „A MAGYAR WALDORF ISKOLÁK KERETTANTERVE”- 

messzemenően az életkori sajátosságokhoz igazodik. Fontosnak tartjuk az intellektus 

iskolázása mellett a fantázia ébrentartását, a kreatív gondolkodás fejlesztését a jellem 

formálásával egyesítve.  

A természettudományi tantárgyakat: fizikát, biológiát, kémiát, földrajzot négy éven keresztül, 

epochális rendszerben oktatjuk. 

A sokoldalú képességfejlesztés érdekében a diákok tanulmányait átszövi a művészeti nevelés, 

érdeklődésüknek megfelelően egy-egy művészeti ágban is elmélyülhetnek. Diákjaink 

zenélnek, táncolnak, kézimunkáznak, festenek, szobrászkodnak, színjátszást tanulnak, 

kézműves mesterségekkel ismerkednek. 

Minden évet egy, az adott évfolyam életkori sajátosságainak leginkább megfelelő gyakorlati 

munka jellemez. Így dolgoznak a fiatalok biogazdaságban, erdészetben, végeznek néprajzi 

kutatást, földmérést, részt vesznek szociális és ipari munkán különböző intézményekben és 

üzemekben. 

Két idegen nyelv tanulására van lehetőség: angol és német. 

A délutáni elfoglaltságok az igények és a szükségletek tükrében alakulnak: sport, művészet és 

egyéb érdeklődési területeken nyújtva szakköri elfoglaltságot. 

A korosztályuknak leginkább megfelelő extrém sporttal való megismerkedésre is alkalmat 

adunk különböző projektek keretében, melyek követik a négy elem minőségébe való 

beavatási lehetőséget. 

Az osztályokat osztálykísérő, valamint személyre szóló, a tanuló által választott tutor (segítő, 

támogató tanár) kíséri, akivel a serdülő diákok megoszthatják gondjaikat, örömeiket, akitől 

tanulmányi és életvezetési kérdésekben tanácsokat kérhetnek. 

Fakultációs lehetőség biztosított a 9. évfolyamtól, az egyéni érdeklődésnek megfelelően. 

http://www.forraswaldorf.hu/
mailto:info@forraswaldorf.hu
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A 12. osztályban a tanulók maguk választotta témában mélyednek el, melyet kidolgoznak, 

és megalkotják a hozzátartozó gépet, tárgyat vagy művészeti alkotást, és elkészítik az ehhez 

kapcsolódó írásos dolgozatot. Év végén ezt a munkát bemutatják, s a dolgozatot megvédik a 

nyilvánosság előtt. A művészeti tanulmányok lezárása egy színdarabbal végződik. 

Az utolsó év során kapnak a diákok lehetőséget arra, hogy az eddig tanultakat áttekinthessék, 

rendszerezhessék, így a 13. évfolyamon már kizárólag az állami érettségire/felvételire 

készülnek, a tanulók választása szerint tantárgyanként emelt szinten is. 

Felvételi eljárásainkban felvételi vizsga nem szerepel. A 9. évfolyamra való jelentkezésnél 

beszélgetésre kerül sor az érintett szülőkkel és diákokkal, továbbá az 5-8. osztályos 

eredményeket tartjuk meghatározónak magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, 

történelem, biológia, fizika, rajz és testnevelés tantárgyakból. 

Pedagógiai Programunk célkitűzései: 

- megteremteni a művészeti, gyakorlati és intellektuális tartalom egyensúlyát a 

tananyagban, különös tekintettel a szocializációs képességekre és a lelki-szellemi 

értékekre; 

- megvalósítani a mindenki számára nyitott iskola eszményképét – nemzetiségre, 

világnézetre és anyagi helyzetre való tekintet nélkül; 

- olyan gyermekek felnevelése, akik saját kulturális környezetük alapos ismerete mellett 

világpolgári tudattal is rendelkeznek. 

 

Iskolánk fenntartója a Győri Waldorf Egyesület, mely a szülői közösségnek egy aktív 

csoportja, akik biztosítják az intézmény mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő 

működtetését. 

 

Nyílt nap: 2014. november 19.  (szerda) 8:00-10:00-ig, valamint 16:00-18:00-ig (a 9027 

Győr, Balassi u. 1. sz. alatti gimnáziumi telephelyünkön) 
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FUNDAMENTUM ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

9025 Győr, Simor János püspök tér 22. 

Telefon: 96/527-478, Fax: 96/527-478 

E-mail: fundamentumigazgatosag@gmail.com, 

Honlap: www.fundamentum-iskola.hu 

Igazgató: Konczné Jobbágy Eszter (96/527-478) 

Fogadóóra: szerda 15:00 – 16:00 óra 

Pályaválasztási felelős: Borbély Ágnes (70/328-1436) 

Fogadóóra: szerda 15:00 – 16:00 óra 

OM azonosító: 030553 

TAGOZATKÓDOK: 

01 humán tantervű gimnáziumi oktatás 

02 reál tantervű gimnáziumi oktatás   

 

A gimnázium 4 évfolyamos, humán és reál kerettantervű. 

Mind a humán, mind a reál tantervű osztályokban emelt szintű képzést nyújtunk a választott 

tantárgyak területén. „Támogatói/mentori képzést” biztosítunk a 10. évfolyamtól a 

továbbtanulni készülő diákok számára. Ez a kivételesen magas hatásfokú oktatás biztosítja 

számukra a felvételire való személyes felkészülést. Munkánk hatékonysága megmutatkozik 

abban, hogy a továbbtanulni jelentkező diákjainkat 100%-ban felvették az államilag 

támogatott, általuk első helyen megjelölt intézményekbe. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi képzésre. Az első idegen nyelv az angol nyelv, heti 5 

órában. Az angol mellé választható a spanyol vagy a német nyelv heti 3 órában.  

Felkészítjük diákjainkat: 
- angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára és/vagy középfokú nyelvvizsgára, 

felsőfokú nyelvvizsgára; 

- spanyol vagy német nyelvből középszintű érettségi vizsgára; 

- a felvételihez szükséges 2 választott tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgára. 

Intézményünkben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékek közvetítésére. 

01 humán jellegű képzés (30 fő) 

Az ide járó diákok a magyar nyelv és irodalom és a történelem tanulásához kapnak többlet 

órákat. Az angol nyelvet heti 5 órában sajátíthatják el. Második nyelvként a spanyol vagy a 

német nyelv választható heti 3 órában.  

Azokat a tanulókat várjuk a humán osztályba, akik államigazgatási, jogi, idegen nyelv tanári, 

tanári, tanítói, bölcsész vagy külkereskedelmi jellegű vonalon szeretnének továbbtanulni.  

02 reál jellegű képzés (30 fő) 

Ezen a tagozaton a  matematika, fizika, biológia, kémia és földrajz tantárgyak közül kettőt 

tanulnak magasabb óraszámban a tanulók. Az angol nyelvet heti 5 órában sajátíthatják el. 

Második nyelvként a spanyol vagy a német nyelv választható heti 3 órában.  

Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik tanárok, orvosok, gyógyszerészek, mérnökök, 

matematikusok, fizikusok, biológusok, kémikusok, geográfusok vagy agrárszakemberek 

szeretnének lenni. 

 

  

mailto:funda1@externet.hu
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A felvételi a tanulmányi eredmények és az általános tantervű magyar nyelvi és az általános 

tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok eredményei, valamint a szóbeli 

meghallgatás alapján történik.  

Írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. (szombat). Az eredmény ismeretében az általános 

iskolai tanuló február 15-ig jelentkezhet iskolánkba az általános iskolában kitöltött hivatalos 

jelentkezési lapon. 
 

Nyílt napok: 2014. november 26-27. 8.00–14.00. óralátogatás, 

14.00–15.00. általános tájékoztató a gimnáziumról.  

 

 

  



KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

40 

 

GÁBOR LÁSZLÓ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

9024 Győr, Nádor tér 4.  

Tel.: 96/430 045  Fax: 96/519 456 

E-mail: gaborla@t-online.hu,  

Honlap: www.muhelyiskola.hu 

Igazgató: Horváth Miklósné 

Fogadóóra: kedd 11.00 – 13.00 óra, tel.: 96/430 055 

Pályaválasztási felelős: Badics Tünde 

Fogadóóra: szerda 9.00 – 11.00 óra, tel.: 96/430 055 

OM azonosító: 030765 

TAGOZATKÓDOK 

 

11 ács  

12 festő, mázoló, tapétázó  

13 kőműves és hidegburkoló 

14 szárazépítő 

21 asztalos  

22 kárpitos 

 

OKJ: 34 582 01 

OKJ: 34 582 04 

OKJ: 34 582 08 

OKJ: 34 582 10 

OKJ: 34 543 02 

OKJ: 34 542 05 

 

 

Felvehető létszám: 

Az ács, illetve kőműves és hidegburkoló szakmákban 56 fő, a festő és mázoló, szárazépítő 

illetve asztalos szakmákban 28 fő, a kárpitos szakmában 16 fő. 

OKJ szerinti szakmai képzés: 

A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól  

A képzés során közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatásban részesülnek a 

diákok 

A képzési idő: 3 év, a képzés OKJ szakmai vizsgával zárul 

Felvételi eljárás: Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi 

írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi 

tantárgyból képzett - átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 

Intézményünkbe egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. 

A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi- és pályaalkalmasság. 

Felvételi kérelmek elbírálása: 

Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a 

felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb. 

Kollégiumi elhelyezés: 

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. A felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló 

kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni. 

Étkezés, szabadidő: 

Étkezési lehetőséget tudunk biztosítani.  

A szabadidő hasznos eltöltésére tornaterem áll rendelkezésre. 

 

mailto:gaborla@t-online.hu
http://www.muhelyiskola.hu/


KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

41 

 

Az általános felvételi eljárás rendje: 

2015. március 11-ig nyilvánosságra hozzuk a felvételi jegyzéket, amely megtekinthető 

intézményünk honlapján, valamint iskolánkban. 

2015. április 8-ig megküldjük az ideiglenes felvételi rangsort a Felvételi Központnak. 

2015. április 24-ig értesítjük a tanulókat és az általános iskolákat a középiskolai felvételről 

vagy elutasításról.  

Ösztöndíjak: 
A 328/2009. (XII.29.) korm. rendelet értelmében szakiskolai ösztöndíjat kapnak a gazdaság 

által igényelt szakképesítést tanulók. Iskolánkban az ács szakma illetve kőműves és 

hidegburkoló érintett. A támogatás 10 000 – 30 000 Ft között van a tanulmányi eredménytől 

függően.  

 

Iskolarendszerű nappali képzés keretében ács szakmai képesítéssel rendelkezők számára 

indítunk tetőfedő képzést: 

OKJ: 35 582 03, képzési idő: 1 év, felvehető létszám: 16 fő 

 

Intézményünkben lehetőség van két év alatt szakmai képesítést szerezni azoknak, akik a 

szakiskolai közismereti kerettantervben előírt követelményeket teljesítették, vagyis a 

középiskola 10. évfolyamát eredményesen végezték el, érettségit tettek, vagy második 

szakképesítésüket szeretnék megszerezni. Érdeklődni és jelentkezni az iskola titkárságán 

lehet. A képzések indítása csak megfelelő létszám esetén lehetséges! 

   

Nyílt nap: 2014. december 4. 15:00 óra 

      2014. december 5. 15:00 óra  

tájékoztatóval és iskola bemutatással várunk minden érdeklődőt. A tanulók 

megnézhetik a kiválóan felszerelt tanműhelyeinket és az ott folyó gyakorlati munkát. 
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GYŐRI DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

9022 Győr, Bisinger sétány 32. 

Telefon./Fax: 96/312-135 

E-mail: iskola@deak-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.deakgyor.hu 

Igazgató: Kovácsné Zimborás Ágnes 

Fogadóóra: hétfő 9:00–10:00 

Pályaválasztási felelős: Balogh Árpád 

Fogadóóra: szerda 8.45–9.30 

 OM azonosító: 030721 

TAGOZATKÓDOK: 

10 közgazdasági szakmacsoportos képzés – üzleti szimulációs fakultáció (német) 

11 közgazdasági szakmacsoportos képzés – üzleti szimulációs fakultáció (angol) 

12 közgazdasági szakmacsoportos képzés, emelt óraszámban informatikaoktatás (angol) 

13 idegen nyelvi előkészítő + közgazdasági szakmacsoportos képzés (angol) 

14 idegen nyelvi előkészítő + közgazdasági szakmacsoportos képzés, emelt óraszámban 

informatikaoktatás (angol) 
 

 

Az iskola bemutatása: 

1. A munkaerő-piacon rendkívül keresett szakmákat kínálunk diákjainknak. 

2. Kompetencia és érettségi eredményeink messze az országos átlag felettiek. 

3. Vonzó karrierlehetőség kínálkozik a nálunk végzettek számára. 

4. A felsőfokú intézményekbe felvettek kiválóan szerepelnek az adott felsőfokú 

intézményben.  

5. Több jelentős pályázat nyertesei vagyunk.  

6. Több külföldi diákcsere-programunk van.  

7. TOP12 iskola címmel rendelkezünk. 

8. Bázisiskola vagyunk (rekreációs szak, Vöröskereszt). 

9. Akkreditált kiváló tehetségpont címmel rendelkezünk. 

Iskolánk fő feladata: 

 a gazdaság mindenkori igényeinek megfelelő, gyakorlatorientált szakképzéshez juttatni 

érettségi után diákjainkat, 

 az országban egyedülálló felszereltségű taniroda és számítógép-park szolgálja a korszerű 

munkát, 

 élő kapcsolatot ápolunk jelentős cégekkel és pénzintézetekkel, 

 tanulóinkat minden osztályunkban felkészítjük az ECDL vizsga moduljainak 

tananyagából, ehhez vizsgaközpontként biztosítjuk a vizsgalehetőséget is, 

 TOEIC nyelvvizsgaközpont vagyunk, 

 alapképzésben elsajátított ismeretekkel képessé válnak tanulóink újabb képzettségek 

megszerzésére, 

 magas szintű nyelvtudás (angol és német), szakmai idegen nyelv tanítása, 

 EBCL vizsga szervezése, 

 felkészíteni a tanulóinkat felsőfokú továbbtanulásra. 

 

 

mailto:iskola@deak-gyor.sulinet.hu
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A 2015/2016. tanévben az iskola az alábbi szakmacsoportban indít osztályokat: 

közgazdaság szakmacsoport, 3 osztály. 

10 közgazdasági szakmacsoportos képzés (tanult idegen nyelv: német), 4 év (17 fő) 

11 közgazdasági szakmacsoportos képzés (tanult idegen nyelv: angol), 4 év (17 fő) 

A fenti osztályban a 9-12. évfolyamon közgazdaság szakközépiskolai ágazati oktatást 

valósítunk meg. 

Érettségi után választható kimenet  

 emelt szintű egyéves képzés keretében pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 

biztosítás), pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási 

ügyintéző. 
 

12 közgazdasági szakmacsoportos képzés (tanult idegen nyelv: angol), emelt 

óraszámban informatikaoktatás, 4 év (34 fő) 

A fenti osztályban a 9-12. évfolyamon közgazdaság szakközépiskolai ágazati oktatást 

valósítunk meg. A közgazdasági jellegű tantárgyak mellett emelt óraszámban tanítjuk az 

informatikát. 

Érettségi után választható kimenet  

 emelt szintű egyéves képzés keretében pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 

biztosítás), pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási 

ügyintéző. 
 

13 angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamon érettségire felkészítő  közgazdasági 

szakmacsoportos képzés (tanult idegen nyelv: angol, szakköri formában német 

nyelvet is oktatunk), 5 év (17 fő) 

Az idegen nyelvi előkészítő csoportban az első évet követő négy évben a tanulók magas 

óraszámban közgazdasági jellegű tantárgyakat tanulnak. Az első (9.) évfolyamon magas 

óraszámban – heti 18 órában – oktatjuk az idegen nyelvet, 4 órában az informatikát. A 

következő négy évfolyamon ennek az osztálynak a tanulói lényegében az érettségi vizsgára 

készülnek fel. A német nyelv tanulását szakköri formában valósítjuk meg. 

Érettségi után választható kimenet  

 emelt szintű egyéves képzés keretében pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 

biztosítás), pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási 

ügyintéző. 
 

14 angol nyelvi előkészítő + 4 évfolyamon érettségire felkészítő  közgazdasági 

szakmacsoportos képzés (tanult idegen nyelv: angol, szakköri formában német 

nyelvet is oktatunk), emelt óraszámban informatikaoktatás, 5 év (17 fő) 

Az idegen nyelvi előkészítő csoportban az első (9.) évfolyamon magas óraszámban – heti 18 

órában – oktatjuk az idegen nyelvet és 4 órában az informatikát. Az első évet követő négy 

évben a tanulók az érettségire készülnek fel. A közgazdasági jellegű tantárgyak mellett 

továbbra is magas óraszámban tanulják az informatikát. A német nyelv tanulását szakköri 

formában valósítjuk meg. 

Érettségi után választható kimenet  

 emelt szintű egyéves képzés keretében pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, 

biztosítás), pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző, államháztartási 

ügyintéző. 

  

Felvételi vizsga: 

Az iskolánkba jelentkező 8. osztályos tanulóktól igényeljük az egységes írásbeli felvételi 

vizsga megírását. Ennek alapján iskolánk is részt vesz az írásbeli felvételi vizsga 

lebonyolításában. 
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A felvételi pontok számítása: 

 az 5-7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi általános iskolai magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, egy idegen nyelv osztályzatainak fele (100 pont/2) 

 a matematikából illetve az anyanyelvből tett központi felvételi eredményének az összege 

(50 + 50 pont) 

Kollégiumi elhelyezés: fiú és lány tanulóink számára is biztosítjuk. 

 

Nyílt napok:  2014. december 1. 15:00 óra 

2014. december 3. 15:00 óra 
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GYŐRI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

9025 Győr, Gyepszél u. 2. 

Telefon: 96/427-636; Fax: 96/517-410 

e-mail: eotvosisk@eotvos-gyor.sulinet.hu 

Igazgató: Jakabné Horváth Erzsébet (96/427-636; 517-410) 

Pályaválasztási felelős: Baranyai Beatrix (96/427-636) 

Fogadóóra: hétfő: 14.00-15.00 

OM azonosító: 030552 

TAGOZATKÓD: 

01 építészet szakmacsoport – kőfaragó, műköves, és épületszobrász 

 

Képzési idő: 3 év, felvehető létszám: 28 fő. 

Diákjainkat a tanítási órákon kívül számos délutáni program várja (szakkörök, színes 

sportköri foglalkozások, kirándulások, stb.) 

Az iskolában felvételi vizsga nincs, a tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.  

Sajátos nevelési igényű tanulókat is várunk induló osztályunkba. 

A képzés során segítséget nyújtunk a munkaerőpiacon való sikeres megjelenéshez és 

megmaradáshoz. 

Ha az iskolában induló képzés felkeltette érdeklődésedet, bővebb információért keresd fel 

nyílt napunkat! 

Szeretettel várunk! 

 

Nyílt napok:  2014. december 1. 15:00 óra 

2014. december 3. 15:00 óra 

 

  

mailto:eotvosisk@eotvos-gyor.sulinet.hu
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GYŐRI KOSSUTH LAJOS IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 

KOLLÉGIUM ÉS FELNŐTTEK KÖZÉPISKOLÁJA 

9025 Győr, Kossuth Lajos út 7. 

Telefon: 96/319-244;  Titkárság: 96/321-024 Fax: 96/320-024 

E-mail: titkarsag@kliszi.hu 

Igazgató: Kaukerné Kovács Edit 

Pályaválasztási felelős: Ferenczyné Takáts Katalin 

Fogadóóra: szerda 8:00-9:00 

OM azonosító száma: 030743 

TAGOZATKÓDOK 

10 szépészeti ágazati szakközépiskola egyéb szolgáltatások szakmacsoport 

20 villanyszerelő szakma (ösztöndíjjal támogatott) 

21 elektronikai műszerész szakma 

22 elektromos gép- és készülékszerelő 

23 női szabó szakma 

 

 

Szakközépiskolai képzés 

10 szépészeti ágazati szakközépiskola egyéb szolgáltatások szakmacsoport 

Megszerezhető OKJ szakképesítés: gyakorló kozmetikus, gyakorló fodrász 

A szakközépiskola 9-12. osztályában a diákok felkészülnek az érettségire, valamint szakmai 

képzésben is részesülnek. Az érettségi vizsgán a kötelező közismereti tantárgyak mellett, 

szakmai tantárgyból is vizsgáznak, mely feljogosítja őket bizonyos munkakörök betöltésére, 

de OKJ-s szakmai végzettséget még nem ad. Az OKJ-s szakmai végzettséget, az előzetes 

ismeretek beszámításával, a szakmai érettségi birtokában, iskolánkban a diákok a 13. 

évfolyamon szerezhetik meg. Így számukra a szakmai végzettség megszerzésének időtartama 

4+1 év. 

Az iskola életében a szakmai képzés játssza a legfontosabb szerepet, de a szakmai 

tárgyak mellett más, nem kevésbé hasznos ismeretek birtokába juthatnak az idejáró 

diákok. 

Az idegen nyelvek oktatása angol vagy német nyelven folyik, a szakképző évfolyamokon az 

egyre inkább nélkülözhetetlen szakmai nyelvi ismereteket is tanítják nyelvtanáraink. Az 

informatika oktatása szintén hangsúlyos terület. A számítógép használatának alapos 

begyakorlása mellett nagyon fontos, hogy olyan alkalmazott számítástechnikai ismeretekkel 

ruházzuk fel tanítványainkat, amelyek közvetlenül kapcsolódnak szakmájukhoz, és a 

legmodernebb technikát képviselik.  

Felvételi feltételek: 

 általános iskola 6. és 7. osztály év végi, valamint 8. osztály első félévi érdemjegyek 

alapján hozott pontok matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből 

 A felvétel további feltétele a szakmára való orvosi alkalmasság. 

 Központi felvételi írásbeli vizsga nincs 

A jelentkezési lapon valamennyi tanult tantárgy érdemjegyeit kérjük feltüntetni! 

A hozzánk jelentkező tanulók azt az idegen nyelvet (angol vagy német) folytathatják, amelyet 

az általános iskolában is tanultak. 

mailto:titkarsag@kliszi.hu
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Szakiskolai képzés: 

 

20       villanyszerelő szakma (ösztöndíjjal támogatott) 

21 elektronikai műszerész szakma 

22 elektromos gép- és készülékszerelő 

23 női szabó szakma 

Tanulóink három év alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt. 

Felvételi feltételek: 

Felvételi vizsga nincs. A 9. szakiskolai évfolyamokra a 6. és 7. osztály év végi, 

valamint a 8. osztály első félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem 

és idegen nyelv érdemjegyek alapján történik a felvétel. A felvétel feltétele 

szakmára való orvosi alkalmasság is. 

A hozzánk jelentkező tanulók azt az idegen nyelvet (angol vagy német) folytathatják, amelyet 

az általános iskolában is tanultak. 

Az iskola fiú és lánykollégiummal rendelkezik. 

Nyílt napok:  2014. december 3. (szerda) 15:00 

  2014. december 5. (péntek) 11:00, iskolabejárással egybekötve 
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GYŐRI KOVÁCS MARGIT  

NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA, IPARMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

SZAKISKOLA 
9024 Győr, Répce u. 2.  

Telefon: 96/428-033; Fax: 411-056 

E-mail: iparmuveszeti@mfgyor.hu  

Honlap: www.mfgyor.hu 

Intézményvezető: Horváth Éva Andrea 

Fogadóóra: Hétfő 14:00-15:00 

Pályaválasztási felelős: Gyarmathi Zsuzsa Éva 

Fogadóóra: Hétfő 914:20-15:20 

OM azonosító:202971 

TAGOZATKÓDOK: 

11 Divat- és stílustervező 

12 Ötvös, fémműves  

13  Üvegműves 

21 Népi kézműves - faműves, fajáték készítő 

22 Népi kézműves - fazekas 

23 Népi kézműves - népi bőrműves 

 

 

Iparművészeti szakközépiskola 

 

Képzés feladata: A művészeti területeken tájékozott, középfokú végzettségű, szakmailag 

felkészült szakemberek képzése. A tanulók felkészítése a divat- és stílustervező, az ötvös, 

fémműves és az üvegműves szakmákban az önálló munkavégzésre. 

A képzés olyan esztétikai igényű alkotó tevékenységre készít fel, mely lehetővé teszi a mai 

kor tárgy- és környezet kultúrájának igényes és értékes alakítását. 

Képzés célja: Az iskola olyan személyiségeket kíván kibocsátani, akik klasszikus művészeti 

alapokkal, korszerű vizuális, rajzi, plasztikai és szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Ismerik a 

kor követelményeinek megfelelő technológiákat, képesek funkcionális és dísztárgyak 

tervezésére, kivitelezésére, felület-megmunkálásokat elvégzésére. A képzés célja továbbá 

kiemelkedő tehetségű tanulók felkészítésre a művészeti felsőoktatásba való sikeres felvételre. 

11 Divat- és stílustervező szak (OKJ 54 211 02) 

A tanulók megismerik az egyes korszakok stílus- és divattörténetét, valamint korunk nagy 

tervezőinek munkásságát, melyek diktálják a divattrendeket. Elsajátítják a tervezés alapjait, 

mellyel képessé válnak egyedi kollekciók létrehozására nemcsak az öltözetek, hanem a 

kiegészítők és az ízléses használati tárgyak területén is. 

12 Ötvös, fémműves szak (OKJ 54 211 06) 

Tanulmányaik során a diákok elsajátítják a fémműves dísztárgykészítéshez szükséges 

technológiai ismereteket, tervezési és tárgyalkotási, díszítési folyamatokat. Fejlett tárgyi 

formakultúrára, rajzi és plasztikai ismeretekre, fémtechnikai tudásra tesznek szert. 

13 Üvegműves szak (OKJ 54 211 09) 

A tanulók megismerik az üveg feldolgozásának, formaalakításának régi és új műfajait, 

mailto:iparmuveszeti@mfgyor.hu
http://www.mfgyor.hu/
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alkalmazási területeit, többek között az üvegfestés és az ólomüveg-készítés alapjait, az üveg 

anyagát, kézi feldolgozásának különböző módjait, lehetőségeit. 

Képzési idő: Az oktatás párhuzamos művészeti oktatásban zajlik. Időtartama 5 év. A 4. tanév 

végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. Az 5. tanév végén a szakmai tanulmányok OKJ 

vizsgával zárulnak, melyről a sikeresen vizsgázók államilag elismert bizonyítványt kapnak. 

Választható idegen nyelv: angol, német 

A tagozat művészeti alapozó tantárgyai: művészeti rajz, festés, mintázás, művészettörténet, 

népművészet 

Felvehető létszám: 27 fő 

Felvételi: A jelentkezőnek meg kell írnia a magyar és matematika központi írásbeli felvételi 

feladatsort. 

A felvételi eljárás során az 5-7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi jegyei alapján a magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak tanulmányi eredményei 

egyszeres, a rajz kétszeres szorzószámmal kerül beszámításra. 

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredmények mellett 

művészeti képességek, készségek, ezen belül a rajzkészség meglétét vesszük figyelembe. A 

felmérés az általános felvételi eljárás időszakában történik. 

Rajzkészség felmérés időpontja: 2015. február 23. 14:00 óra, pótló időpont: március 2. 

14:00 óra 

Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki: 

– a rajzkészség felmérésében jobb eredményt ért el 

– halmozottan hátrányos és ezt dokumentummal igazolja 

– ha a tanuló győri 

– testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

– szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő 

– az általános iskolai tanulmányait a Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató 

Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti 

Szakközépiskola és Szakiskolában fejezte be. 

 

Kézműves szakiskola 

 

Képzés feladata: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó munkakörök, foglalkozások 

betöltéséhez szükséges kompetenciák kialakítása. Önálló munkavégzésre alkalmas középfokú 

végzettségű szakemberek képzése, akik a tárgy- és környezetkultúra tradíciókon alapuló 

alakítását tűzik ki céljuknak. 

Képzés célja: Tanítványaink számára a népi kézműves szakmák területén olyan széleskörű 

elméleti és gyakorlati tudás nyújtása, melynek segítségével tárgyalkotó munkájuk során 

képessé válnak harmóniát kialakítani a múltban gyökerező, hagyományokon alapuló értékek 

és a mai kor igényei között. A képzés célja továbbá a kreativitás, az önkifejezés, az 

önművelés képességének, kialakítása és fejlesztése. 

21 Népi kézműves - Faműves, fajátékkészítő szakmairány (OKJ 34 215 01) 

 A tanulók megtanulják a fa díszítésének számos kézműves technikáját. Bútorok és kisebb 

használati tárgyak készítése során megismerik az asztalos szakma alapjait, a faipari gépek 

használatát. 

22 Népi kézműves - Fazekas szakmairány (OKJ 34 215 01) 
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A képzés során a tanulók megismerik a magyar fazekasság formakincsét, díszítő motívumait, 

tájegységi jellegzetességeit, mely ismereteiket alkalmazzák a különféle használati edények 

készítése során. 

23 Népi kézműves - Népi bőrműves szakmairány (OKJ 34 215 01) 

A diákok elsajátítják a hagyományos bőrműves technikákat, forma- és motívumkincset, 

melyeket alkalmazva öltözetdarabokat, táskákat, öveket, ékszereket készítenek. 

A népi kézműves szakmák az OKJ alapján a Kulturális és nemzeti örökségvédelmi 

szakképesítések közé tartoznak. 

Képzési idő: A nyolcadik osztály elvégzése után, 3 év. A tanulók a 3. tanév végén szakmai 

vizsgát tesznek, a sikeresen vizsgázók államilag elismert OKJ-s bizonyítványt kapnak. 

Választható idegen nyelv: angol, német 

A tagozat alapozó tantárgyai: rajz, népművészet, művészettörténet 

Felvehető létszám: 28 fő 

Felvételi: A felvételi eljárás során az 5-7. évfolyam év végi, 8. évfolyam félévi jegyei alapján 

a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak eredményei 

egyszeres, a rajz kétszeres szorzószámmal kerül beszámításra. 

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor a tanulmányi eredmények mellett 

a rajzkészség meglétét vesszük figyelembe, melynek felmérése az általános felvételi eljárás 

időszakában történik. 

Rajzkészség felmérés időpontja: 2015. február 25. 14 óra, pótló időpont: március 4. 14 

óra 

Azonos pontszám esetén előnyben részesül az a tanuló, aki: 

– a rajzkészség felmérésében jobb eredményt ért el 

– halmozottan hátrányos és ezt dokumentummal igazolja 

– ha a tanuló győri 

– testvére az adott intézmény tanulója, vagy 

– szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő. 

Azok a tanulók, akik az általános iskolai tanulmányaikat a Győri Kovács Margit Német 

Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti 

Szakközépiskola és Szakiskola intézményében fejezik be, automatikus felvételt nyernek az 

intézmény szakiskolai tagozatára. 

Iskolánk országos beiskolázású intézmény. A szakmák gyakorlati képzése jól felszerelt 

iskolai tanműhelyekben folyik. A képzés széleskörűen biztosítja a szakmák elsajátításának 

feltételeit. 

A szakmai, művészeti képzés kiegészül kiállítás- és múzeumlátogatásokkal, szakmai 

tanulmányutakkal. Az iskola diákjai rendszeresen szerepelnek versenyeken, pályázatokon, 

alkotásaikat rangos kiállítások mutatják be. 

Kollégiumi elhelyezés: Győr város lány- és fiúkollégiumaiban. 

Étkezés: Az iskola épületében van lehetőség a menzai étkezésre. 

Szabadidő eltöltése: Szakkörök, közművelődési programok keretében lehetőség nyílik a 

tanulás mellett szabadidős tevékenységekre, a képző- és iparművészet, a színház, zene és a 

sport területén egyaránt. Könyvtárunkban a kötelező irodalom mellett szép- és szakirodalom 

egyaránt megtalálható, internet hozzáférési lehetőség biztosított. 

A művészeti szakközépiskolások és szakiskolások műveiből, a kézműves tanulók 

vizsgaremekeiből álló hagyományos kiállításunk 2015. januárjában kerül 
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megrendezésre a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Napóleon Házában 

(Győr, Király u. 17.) 

 

Nyílt nap:  2014. december 1. 15:00 óra 

  2014. december 2. 15:00 óra   

(az iparművészeti szakközépiskolában és a kézműves szakiskolában egyaránt) 
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GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA 

9024 Győr, Örkény I. utcat 8–10.  

Telefon: 96/510-670 

E-mail: titkar@krudy.gyor.hu 

Igazgató: Nagy Attila (96/510-672) 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján 

Pályaválasztási felelősök: 

Bejcziné Mosolits Erika (96/510-673) – gimnázium, idegenforgalmi szakközépiskola 

Fogadóóra: szerda: 14:00–15:00 

Szemeti Simon (96/510-679) – vendéglátó-ipari szakközépiskola, szakiskola 

Fogadóóra: kedd: 14:30–15:30 

OM azonosító: 030716 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Humán gimnázium (angol-német) 

02 Humán gimnázium (angol-olasz) 

03 Reál gimnázium (angol-német) 

04 Magyar-angol két tanítási nyelvű gimnázium 

11 Magyar–német két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskola 

12 Vendéglátó-ipari szakközépiskola (német) 

13 Vendéglátó-ipari szakközépiskola (angol) 

21 Vendéglátó-ipari szakiskola – szakács (angol) 

22 Vendéglátó-ipari szakiskola – pincér (német) 

23 Vendéglátó-ipari szakiskola – cukrász (német)) 

24 Vendéglátó-ipari szakiskola – vendéglátó eladó (német) 

25 Vendéglátó-ipari szakiskola – szakács (német) 

 

 

Gimnázium 

 

Iskolánkban a kezdetektől folyik gimnáziumi képzés. Minden gimnáziumi osztályunkban 

elsődleges célunk a felsőfokú továbbtanulásra való felkészítés és a magas színvonalú nyelvi 

képzés biztosítása. Büszkén mondhatjuk, hogy mind a felsőoktatásba felvettek, mind a 

nyelvvizsgát szerzett tanulók arányát tekintve évek óta az országos élmezőnyben vagyunk a 

vegyes középiskolák között.  

Képzési típusaink és felvehető létszám: 

01 Humán gimnázium (angol–német) - 32 fő 

A képzés alapvetően humánorientált, az első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv 

a német. Az első idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyak 

oktatása emelt óraszámban folyik. 

A képzési idő: 4 év. 

02 Humán gimnázium (angol-olasz) – 16 fő 

A képzés alapvetően humánorientált, az első idegen nyelv az angol, második az olasz. Az 

első idegen nyelv, a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyak oktatása emelt 

óraszámban folyik. 

A képzési idő: 4 év. 

mailto:titkar@krudy.gyor.hu
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03 Reál gimnázium (angol–német) - 16 fő 

A képzés alapvetően reálorientált. Az első idegen nyelv az angol, a második a német. Emelt 

óraszámban és csoportbontásban tanítunk matematikát és az informatikát. 

A képzési idő: 4 év. 

Felvételi feltételek:  

- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmény, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, 

matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok:  
Központi írásbeli felvételi vizsga: minden gimnáziumi osztályban egységesen 100 pont.  

A humánorientált osztályban a magyar nyelv írásbelire 60 pont, a matematikára 40 pont 

szerezhető. 

A reálorientált osztályban a matematika felvételire 60 pont, a magyar nyelv felvételire 40 pont 

szerezhető. 

04 Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnázium (30 fő) 

A képzés az első évfolyamon intenzív nyelvoktatással kezdődik heti 19 órában. A tanulók 

mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat angol nyelven tanulnak. Célunk EU-konform 

ismeretek átadása célnyelven (angolul), továbbá olyan tárgyak tanítása két nyelven is 

(magyar–angol), amelyek humán és reál irányú továbbtanulás esetén is hasznosíthatóak. A 

második évfolyamtól emelt óraszámban folyik a második idegen nyelv, a német tanítása is. 

A két tanítási nyelvű oktatás nem azonos a nyelvi előkészítő képzéssel. Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek, matematika és célnyelvi civilizáció tantárgyakból a tanítás 

egyidejűleg két nyelven, magyarul és angolul folyik.  

Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink 

alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol nyelven folytassák. 

Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat: 

- angol nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára;  

- két kötelező tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;  

- egy választható tantárgyból angol nyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;  

- német nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára. 

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú „C” típusú államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

A képzési idő: 5 év. 

Felvételi feltételek: 

- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmény, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- felvételi elbeszélgetés. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 

8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, 

matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán egységesen 100 pont.  

A magyar–angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztályban a magyar nyelv felvételire 60 

pont, a matematikára 40 pont szerezhető. 
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A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi 

elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, 

alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, az angol nyelv tanulása iránt 

elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk. 

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 óra  

Pótló írásbeli felvételi nap: 2015. január 22. 14:00 óra  

A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2015. február 27. március 2. 3. 

(a felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a jelentkezőket) 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes 

szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik 

osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének 

beszámításával. Ez alól kivétel, ha a képzés végén, az érettségi vizsgán nem mentesíthető a 

vizsgatárgy alól, ekkor a pontjait a felvételi tárgy osztályzatának 0 értékkel való 

beszámításával számoljuk. 

Kollégiumi elhelyezést igény esetén tudunk biztosítani. 

 

Szakközépiskola 

 

11 Magyar–német két tanítási nyelvű idegenforgalmi szakközépiskola (30 fő) 

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy 

az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá 

váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve 

szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. A végzettek felvételi aránya magas, az eddig 

érettségizettek kb. 90 %-a nyert főiskolai, egyetemi felvételt.  

Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat: 

- német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára,  

- egy kötelező és egy szabadon választott kötelező tantárgyból német nyelven, legalább 

középszintű érettségi vizsgára;  

- angol nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára. 

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú „C” típusú államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

A képzési idő az érettségi vizsga letételéig 5 év. 

Az ötéves képzés keretein belül az első évfolyamon intenzív német nyelvoktatás folyik heti 19 

órában. A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német nyelven tanulnak. 

Tanulóink a közismereti tantárgyi képzés mellett elméleti és gyakorlati vendéglátás-

turisztika szakmacsoportos oktatásban részesülnek a turisztika ágazatban. A 12. év végén 

szakmai érettségi vizsgát tesznek. A szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd szakmai 

vizsgával zárul. 

A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: turisztikai szervező és értékesítő 
(OKJ 54 812 03). 

Felvételi feltételek: 

- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmények, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- felvételi elbeszélgetés. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes 

szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik 

osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. 
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Ez alól kivétel, ha a képzés végén, az érettségi vizsgán nem mentesíthető a vizsgatárgy alól, ekkor 

a pontjait a felvételi tárgy osztályzatának 0 értékkel való beszámításával számoljuk. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom 

(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi 

elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, 

alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv tanulása iránt 

elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk. 

12 Vendéglátó ipari szakközépiskola (német) – 32 fő 

13 Vendéglátó ipari szakközépiskola (angol) – 32 fő 

Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett egy idegen nyelvet (német 

vagy angol) tanulnak, valamint elméleti és gyakorlati vendéglátás-turisztika 

szakmacsoportos oktatásban részesülnek a vendéglátóipar ágazatban. A 12. év végén 

szakmai érettségi vizsgát tesznek. A szakképzés a 13. évfolyamon folytatódik, majd szakmai 

vizsgával zárul. 

A szakképzési évfolyam után megszerezhető képesítés: vendéglátás-szervező - vendéglős 

(OKJ 5481101). 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglakozások: 

 vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, 

 vendéglős, 

 pincér, 

 pultos, 

 szakács, 

 gyorséttermi eladó. 

Ez a szakképesítés elsősorban a vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek 

termelő, értékesítő és szolgáltatási feladatainak megszervezésére, teljesítésére, az eredményes 

gazdálkodás elérésére, nagyobb egységekben vezetői, vezető-helyettesi feladatok ellátására 

készít fel. Célunk a korszerű, magas szintű, szakmai vállalkozási ismeretekkel és 

továbbfejleszthető tudással rendelkező szakemberek képzése.  

Felvételi feltételek: 

- jó általános iskolai tanulmányi eredmény,  

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

A felvételi pontok számítása: 

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom 

(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 óra  

Pótló írásbeli felvételi nap: 2015. január 22. 14:00 óra 

Kollégiumi elhelyezést igény esetén tudunk biztosítani. 
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Vendéglátó-ipari szakiskola 

 

A 2015/2016. tanévben négy kilencedik osztályt indítunk az alábbi szakmákban: 

1. Szakács (48 fő) 

A megszerezhető képesítés: szakács (OKJ 3481104) 

Kód: 21  Tanult idegen nyelv: angol (24 fő) 

Kód: 25  Tanult idegen nyelv: német (24 fő) 

2. Pincér (28 fő)  

A megszerezhető képesítés: pincér (OKJ 3481103) 

Kód: 22  Tanult idegen nyelv: német  

3. Cukrász (24 fő)  

A megszerezhető képesítés: cukrász (OKJ 3481101) 

Kód: 23  Tanult idegen nyelv: német  

4. Vendéglátó eladó (24 fő) 

A megszerezhető képesítés: vendéglátó eladó (OKJ 34811 05) 

Kód: 24  Tanult idegen nyelv: német  

Tanulóink már a 9. évfolyamon ismerkednek választott szakmájukkal. A szakmai képzés 

szakács, cukrász, pincér és vendéglátó eladó szakmákban folyik az Országos Képzési 

Jegyzékben előírtak szerint. A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre 

az iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak - az 

illetékes szakmai kamara jóváhagyásával - képzési szerződést kell kötni azokkal a 

vállalkozásokkal, amelyeknél a szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Tanulóink a három 

tanulmányi év egyharmadában - a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás mellett – a 

központilag meghatározott komplex műveltségterületek szerinti képzésben vesznek részt. 

A szakács szakma tanulói az állam által biztosított szakképzési ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

A beiskolázás szakmára történik. 

Felvételi feltételek: 

 Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakmai és 

vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

megfelel. 

A felvételi pontok számítása: 

A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év 

végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen 

nyelv osztályzatainak összege. A sikeres felvételihez szükséges minimális hozott pontszám: 

25 pont. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámítása: amennyiben a tanuló 

érvényes szakértői vélemény alapján mentesítést kapott a felvételi tárgy értékelése alól 

(vagyis a képzés végén, a szakmai vizsgán nem értékelhető), akkor felvételi kérelmét 

elutasítjuk. 

Kollégiumi elhelyezést igény esetén tudunk biztosítani. 

Nyílt napok:  

2014. december 9.  15:00 óra – gimnázium és két tannyelvű idegenforgalmi szakközépiskola 

2014. december 10. 15:00 óra – vendéglátó ipari szakközépiskola és szakiskola  

Helyszíne: Krúdy Gyula Középiskola, aula  
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GYŐRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

9023 Győr, Kodály Zoltán út 20–24. 

Telefon/Fax: 96/427-244 

E-mail: moraiskola@t-online.hu 

Honlap: www.moraferenciskola.hu 

Igazgató: Csengeri Mária 

Fogadóóra: kedd 15:00-16:00 

Pályaválasztási felelős: Nyitrainé Heim Judit (96/427-244) 

Fogadóóra: hétfő 14:00–15:00 

OM azonosító: 030708 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Sport-szakközépiskolai osztály - angol 

02 Sport-szakközépiskolai osztály - német 

03 Kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály - angol 

 

03  Kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály (14 fő) 

Feladata: A kiadványszerkesztői szakközépiskolai osztály célja, hogy a 9–12. évfolyamon 

felkészítse a tanulókat a szakközépiskolai érettségi vizsgára, olyan szakmai alapokat adjon, 

amellyel sikeresen lehet megjelenni a munkaerő-piacon. Az érettségi vizsgát tett tanulóinknak 

a 13. évfolyamon továbbtanulhatnak a Kiadványszerkesztő (OKJ 54 213 02) szakképzésen, 

továbbá olyan felkészültséget nyújtunk, amellyel eredményesen lehet felvételizni 

felsőoktatási intézményekbe. 

Képzési idő: 4 év 

A képzés felépítése:  
A tantárgyi rendszer biztosítja a kötelező vizsgatárgyakra illetve a kötelezően és szabadon 

választható vizsgatárgyakra való felkészülést.  

Az informatika tantárgy óraszámait az ECDL vizsga moduljai és a szakmai követelmények 

határozzák meg.  

A szakmai órákon diákjaink többek között megtanulják: a nyomdai és tipográfiai 

alapismereteket, színtani alapokat, képszerkesztést, képkezelő programok működését, 

kezelését. Jártasságot szereznek az újságszerkesztés formai és tartalmi vonatkozásában, 

képessé válnak kiadványok megtervezésére, készítésére, honlapok megalkotására, 

arculattervezésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytathatnak a helyi 

médiumoknál: Győr+, Oxigén Média, Kisalföld, kisalföld.hu. 

Tanulmányi kirándulásokon vesznek részt az országos médiumoknál. 

Felvételi tájékoztató: 

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből 

tevődik össze: 

- 50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika) hozott pontként kezeljük. 

- 100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) 

nyújtott teljesítmény alapján. 

- A kiadványszerkesztői szakközépiskolai osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki 

megfelel az egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. 

mailto:moraiskola@t-online.hu
http://www.moraferenciskola.hu/
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- Felvételi elbeszélgetés témája: az érdeklődési körrel, szabadidős tevékenységgel 

kapcsolatos, saját rajzokat szívesen fogadunk.  

- A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges kedvezményeiről a jogszabályban 

meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

előnyben részesítjük. 

A szakképzésünk előnyei: 

A kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztályban: „médiás” hagyományainkat folytatjuk 

megújult formában. A mai igényeknek megfelelően szeretnénk a szülők és a pályaválasztás 

előtt álló nyolcadikosok igényeit úgy kielégíteni, hogy azzal a gyors ütemben fejlődő szűkebb 

és tágabb környezetünk elvárásainak megfeleljünk. A cégeknek, vállalkozásoknak szüksége 

van olyan jól képzett médiatermékek készítésére, alkalmas szakemberekre, akik megfelelő 

ismeretekkel és alkalmazási szintű gyakorlattal rendelkeznek kiadványaik elkészítéséhez, 

legyen szó a hagyományos nyomdai úton készülő vagy akár az elektronikus úton terjesztett 

kiadványokról.  

01   02 sport-szakközépiskolai osztály (angol 32 fő –német 16 fő) 

Feladata: az élsportra való felkészítés, szakmai képzés, munkaerő-piacon történő sikeres 

megjelenés, felsőfokú tanulmányok előkészítése. 

Kiemelten kezelt sportágak: úszás, kajak-kenu, vízilabda, torna, kosárlabda, kézilabda, 

labdarúgás, asztalitenisz, tollaslabda, cselgáncs. 

A képzés felépítése: 

A sport-szakközépiskola célja, hogy a 9-12. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres 

szakmai érettségi vizsgára, sportszakmai elméleti és gyakorlati alapozással. A rendszeres 

edzés lehetőségét biztosítjuk tanulóinknak, hogy élsportolóként szép sikereket érjenek el. A 

képzés részeként informatikai ismereteket kapnak a sikeres ECDL vizsga letételéhez. 

A 9-12. évfolyam anyagába beépített sportelméleti, sportszakmai ismeretek a 13. évfolyam 

szakképzését készítik elő (testnevelés-elmélet, sport-egészségtan, edzéselmélet, a sport és 

szervezetei, sportági ismeretek, sport- pszichológia, sporttörténet, valamint felülképzési órák a 

választott sportágakban) – Sportedző (a sportág megjelölésével), OKJ 54 813 02 

Felvételi tájékoztató: 

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 150 pont, amely két részből 

tevődik össze: 

- 50 pont: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményeit (magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és testnevelés) hozott pontként kezeljük. 

- 100 pont: a központi írásbeli felvételi vizsgán (magyar, szövegértés – matematika) 

nyújtott teljesítmény alapján. 

- Felvételi elbeszélgetés a testneveléssel, nyelvtanulással kapcsolatos érdeklődésről. 

Szívesen fogadjuk a versenyeredményeket.  

- A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 28. § (1) bekezdése szerint „a sportiskolába az a 

tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai 

képességfelmérési vizsgálat követelményeinek”. 

- Pontazonosság esetén a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési 

vizsgálat eredményei számítanak. 

- A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók esetleges kedvezményeiről a jogszabályban 

meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. 

- A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat 

előnyben részesítjük. 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17.  10:00 óra 

 



KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

59 

 

Tanórákon kívüli tevékenység 

A szabadidő hasznos eltöltése érdekében iskolánkban internet és könyv-film-színház 

szakkör, diákújság-szerkesztő kör működik, valamint tanulóink aktívan részt vehetnek az 

énekkar és a különböző sportkörök (röplabda, kézilabda és kosárlabda) munkájában. 

Uszodánk és jól felszerelt sportcsarnokunk is rendelkezésre áll. Szívesen látjuk már a 9. 

évfolyamosokat is a DÖK-be. 

Nevelési céljaink eléréséhez, diákjaink ismereteinek gyarapításához az új évfolyamok 

számára szervezett győri városnézés, színház- és múzeumlátogatások, a város kulturális 

életében való aktív részvétel, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjei, a budapesti 

Operaház által szervezett Operakaland előadásai, valamint osztálykirándulásaink is 

hozzájárulnak. 

A 9. évfolyamosok számára augusztus végén gólyatábor szervezésével tesszük könnyebbé a 

beilleszkedést.  

Közel 26.000 kötetes könyvtárunkban a kötelező irodalom mellett szép- és szakirodalom 

egyaránt megtalálható. Számítástechnika-termeinkben és a könyvárban internet-hozzáférési 

lehetőséget biztosítunk. Vidéki tanulóinkat kollégiumban tudjuk elhelyezni. 

 

Nyílt nap: 2014. december 3.  9:00-12:00 óráig és 16:00 óra 
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GYŐRI SPECIÁLIS SZAKISKOLA- ÖKOISKOLA 

9023 Győr, Szabolcska Mihály utca 26. 

Telefon/fax: 96/418-930; 96/518-455 

E-mail: szakiskola@specialis-gyor.sulinet.hu 

Honlap: www.specialis-gyor.sulinet.hu 

Igazgató: Andrássy Katalin (96/418-930) 

Fogadóóra: szerda 14:00–15:00 

Pályaválasztási felelős: Kalteneckerné Kozák Erika (96/418-930) 

Fogadóóra: szerda 13:00–14:00 

OM azonosító: 038500 

TAGOZATKÓDOK: 

01-02 Hegesztő, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő, lakástextil-készítő vagy 

textiltermék-összeállító, asztalosipari szerelő, élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény 

eladó, gyorséttermi ételeladó vagy konyhai kisegítő, festő, mázoló, tapétázó, kőműves 

és hidegburkoló, tisztítás-technológiai szakmunkás 

 

 

Iskolánk szakképző intézményként a kiemelt figyelmet igénylő, a sajátos nevelési igényű, a 

mozgásszervi, az érzékszervi, az értelmi és beszédfogyatékos, a halmozottan fogyatékos, az 

autizmus spektrum- és egyéb pszichés fejlődési zavarral (tanulási és figyelemzavarral) küzdők 

nevelését-oktatását végzi. Feladata 9/E osztályban az eltérő tantervű 8 osztály tananyagára 

építve fejleszteni a tanulók értelmi erőit, személyiségét, közismereti tudását, korrigálni a 

fogyatékosságból, illetve az esetleges részképesség-zavarokból eredő hátrányokat. Ugyanakkor 

felkészíti a tanulókat a képességeiknek megfelelő képesítés megszerzésére. Ezt szolgálja a 

csökkentett osztálylétszám, a csoportmunka és az egyénre szabott rehabilitációs, habilitációs 

foglalkozások sora, ahol a végső cél fiataljaink piacképes szakmához, szakmákhoz juttatása, 

illetve a társadalomba való – lehetőség szerinti minél teljesebb – integrációja. Mindezek 

speciális nevelési-oktatási, módszertani eljárásokat igényelnek, mely ismeretekkel tanáraink, 

szakoktatóink rendelkeznek. 

A közismereti tárgyak anyagának feldolgozása mellett pályaorientációs és szakmai alapozó 

foglalkozások segítik a szakmaválasztást. Helyi tanterveinkben a közismereti tárgyak anyagát 

úgy állítottuk össze, hogy azok minél inkább segítsék egyrészt diákjaink szakmatanulását, 

másrészt beilleszkedésüket, szocializációjukat, illetve alapvető ismereteik bővítését, 

megszilárdítását. A 9/E előkészítő évfolyamot a szakképző évfolyamok (9-12. évfolyam) 

követik, ahol rész, illetve teljes szakképesítés megszerzésére készítünk fel. Szakképzési 

szerkezetünket úgy alakítjuk, hogy minél több diákunk eredményes, államilag elismert (OKJ-

s) szakmai vizsgát, illetőleg speciális szakiskolai végzettséget szerezhessen, és tanult 

szakmájában munkát vállalhasson. Kevésbé elmélet-, ugyanakkor gyakorlatigényesebb, 

manuális készségeket kívánó szakmák oktatását vállaljuk fel. Prioritásnak tekintjük, hogy a 

tanulóink által elsajátított szakmák megfeleljenek a munkaerőpiac elvárásainak. Így tehát 

képzési szerkezetünk összeállításánál fókuszálunk – a pedagógiai, szociológiai, mentális, 

szomatikus szempontokon túl – a nemzetgazdaság elvárásaira is. Jól felszerelt iskolai 

tanműhelyeinkben a képzés konyhai kisegítő, lakástextil-készítő, tisztítás-technológiai 

szakmunkás és asztalosipari szerelő szakmákban folyik.  

Előkészítő tanműhellyel, illetve kabinettel rendelkezünk az építészet, gépészet 

szakmacsoportok, továbbá az élelmiszer- vegyiáru és gyógynövény eladó szakmák 

vonatkozásában.  

mailto:szakiskola@specialis-gyor.sulinet.hu
http://www.specialis-gyor.sulinet.hu/
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Külső képzőhellyel indítjuk következő szakmáinkat: festő, mázoló, tapétázó; kőműves és 

hidegburkoló; hegesztő  

A szakképzési évfolyam első évében belső eladókabinetben, majd a második - végzős – 

évfolyamon, bolti gyakorlaton vesznek részt: az élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény 

eladó tanulók.  

 

Az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka elengedhetetlen része a tanórákon kívüli 

tevékenységek sora. A kulturális és sport területen számtalan lehetőséget biztosítunk 

fiataljainknak, hogy a többségi iskolákhoz hasonlóan élhessék mindennapjaikat. Ennek érdekében 

több sportágban délutáni edzéseket, irodalmi színpadot, számítástechnikai, kézműves szakkört 

működtetünk. Iskolánk Ökoiskola, és Tehetségpont is, így folyamatosan hagyományőrző 

foglalkozásokat is szervezünk. A tradicionálisnak számító „Egészséghét”, a jövendő kilencedik E 

osztályosoknak „Zöldfülű tábor”, a diákönkormányzat szervezte több napos kirándulás, az erdei 

iskola, továbbá a tanévet felölelő, szerteágazó karitatív tevékenységünk színesítik 

mindennapjainkat. Múzeumokba, kiállításokra visszük tanulóinkat, valamint a városunk által 

szervezett rendezvények állandó és megbízható résztvevőinek számítunk. Számos diákunk – 

tanáraik kíséretében – színházbérletesként látogatja a Győri Nemzeti Színház előadásait. A városi, 

megyei, regionális, országos megmérettetéseken részt veszünk, azokon helyt állunk. Mi magunk 

is rendezünk, szervezünk ilyen versenyeket, példának okáért említenénk a Speciális Szakiskolák 

Országos Kulturális Seregszemléjét, továbbá a Speciális Szakiskolák Országos Sporttalálkozóját. 

Mindezek mellett a szakmai versenyeket sem hanyagoljuk, úgy lebonyolításban, mint 

részvételben. Diákjaink szép helyezéseket érnek el a Szakma Kiváló Tanulója versenyeken, ahol 

jó eredmény elérését követően mentességhez juthatnak, azaz szakmunkás-bizonyítvánnyal 

zárhatják e rangos megmérettetéseket. 

Számos területen - a helyi múzeummal, könyvtárral, valamint a Talentum Tehetséggondozó 

Műhellyel - sikeresen pályázunk.  

Kiemelt képzőhelyként a gyógypedagógia szakos hallgatók a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Karáról tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon hospitálnak, illetve kötelező tanítási 

gyakorlatukat és záró tanításaikat teljesítik nálunk. Ezeken túl a Kar rendezvényein, pályázataiban 

is szívesen részt vállalunk. 

 

Oktatott szakmáink: 

- Iskolai tanműhelyes gyakorlattal: 

 - Asztalosipari szerelő  (21 543 01)  

 - Textiltermék-összeállító  (21 542 02)  

 - Lakástextil- készítő (21 542 01)  

 - Konyhai kisegítő (21 811 01) 

 - Gyorséttermi ételeladó (31 811 02) 

 - Tisztítás-technológiai szakmunkás (32 853 03)  

- Külső képzőhellyel: 

 - Festő, mázoló, tapétázó  (34 582 04)  

 - Kőműves és hidegburkoló (34 582 08)  

 - Hegesztő (34 521 06)  

- Első évben belső tanműhellyel, második évben külső képzőhellyel: 

 - Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó (31 341 01) 

Intézményünk minden tanulónak ingyenes tankönyvet biztosít! Ebédet igénylők 50%-os 

kedvezményben részesülnek! 

Az iskola nyitott, szívesen fogadja a munkája iránt érdeklődőket. 

Nyílt nap:   2014. november 19. (szerda)    9:00–15:00 óra 
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GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9023 Győr, Szabolcska u. 5-6. 

Telefon/Fax: 96/513-600 

E-mail: gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu 

Igazgató: Bombicz Barbara ( 96/513-600) 

Pályaválasztási felelős: Birgés Melinda (96/513-603) 

 OM azonosító: 030725 

TAGOZATKÓDOK: 

11 táncművészeti tanszak – klasszikus balett-táncos 

12 táncművészeti tanszak – kortárs-, modern táncos 

21 képzőművészeti tanszak – festő 

22 képzőművészeti tanszak –grafikus 

23 képzőművészeti tanszak - szobrász 
 

 

Iskolánk, a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola egy 12/13 évfolyamos iskola, amely 

alapvetően kétprofilú, egyrészt a táncművészetre, másrészt a képzőművészetre 

specializálódott. 

Táncművészeti tanszak  

Az iskola táncművészeti tanszakán professzionális klasszikus balett táncos, valamint kortárs, 

modern táncos képzés folyik (1-4. évfolyam előkészítő, 5-12. évfolyam klasszikus balett 

szakképzés, 9-13. évfolyam kortárs, modern szakképzés). Magas óraszámban klasszikus 

balettot tanulnak a diákok, amely modern balett tanításával egészül ki. Fejlődésüknek 

megfelelően vesznek részt klasszikus balett, spicc, pas de deux, repertoire, néptánc, 

történelmi társastánc, társastánc, modern tánc (Graham, Horton, tradicionális Limón, 

kortárs Limón, jazz (Matox), art jazz), képességfejlesztés, kreatív technikák, 

improvizáció, kontakt improvizáció, partnering, lifting, zenetörténet, tánctörténet, 

táncműelemzés, anatómia tanulásában.  

A sikeres érettségi és képesítővizsga, valamint a vizsgakoncert után Klasszikus balett táncos, 

valamint Kortárs, modern táncos szakképesítést kapnak a diákok. 

Táncos - klasszikus balett táncos (OKJ: 54 212 09); Iskolai kódszáma: 11) 

A klasszikus balett táncos egyetemes műveltséggel, az akadémikus balett magas fokú 

tánctechnikai tudásával rendelkezik, valamint előadó-művészeti képessége birtokában 

színpadi szóló vagy kartáncosi feladatok ellátására képes hivatásos művész. 

Táncos – kortárs, modern táncos (OKJ 54 212 09); Iskolai kódszáma: 12) 

A kortárs, modern táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, 

technikai tudással és előadói képességgel rendelkező művész, aki alkalmas színpadi szóló 

vagy kartáncosi feladatok előadására, ismeri a XX. században megjelenő és önálló műfajként 

kiteljesedő tánc formanyelveit. 

Képzőművészeti tanszak 

A képzőművészeti tanszakon az 5 éves képzés a lényeglátásra, a mesterségbeli tudás 

megtanítására, a klasszikus képző- és iparművészeti képzés alapozására, képzőművészeti 

továbbtanulásra, illetve grafika, szobrász, festő szakági felkészítésre vállalkozik. A diákok 

főbb szakmai alaptárgyai a művészeti rajz, festés, mintázás, ábrázoló geometria, fotó, 

tipográfia, művészettörténet, népművészet.  

mailto:gytkasz-gyor@gytkasz-gyor.sulinet.hu
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Festő (OKJ: 54 211 03; Iskolai kódszáma:21) 

A festő olyan vizuális, művészeti alapképzettséggel, rajzi-festészeti ismeretekkel rendelkező 

szakember, aki a festészet különböző területein (táblakép, murális feladatok) esztétikai, 

szakmai feladatokat lát el.  

Az előzetesen felmért, megbeszélt követelmények és elgondolások rögzítése után elkészíti a 

szakmai feladatok tervvázlatait, majd ezeket széleskörű esztétikai és technikai ismeretek 

birtokában kivitelezi, a múlt hagyományainak, a kor vizuális nyelvezetének figyelembe 

vételével alkalmazza a szükséges elméleti és szakmai ismereteket.  

Grafikus (OKJ: 54 211 04; Iskolai kódszáma:22) 

Az alkalmazott grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező szakember, aki a grafika 

különböző szakterületein esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. 

Képes az előzetesen megbeszélt követelmények, elképzelések rögzítése után önállóan 

elkészíteni a szakmai feladatok tervvázlatait, azok variációit, majd kivitelezni a kész munkát, 

birtokolva és alkalmazva a szükséges elméleti és szakmai ismereteket.  

Szobrász (OKJ: 54 211 07; Iskolai kódszáma:23) 

A szobrász olyan vizuális képzettséggel, rajzi, plasztikai gyakorlattal és ismeretekkel 

rendelkező szakember, aki képes a szobrászat területén önállóan, kreativitással megoldani 

szakmai és esztétikai feladatokat.  

A szobrászatban használatos anyagokból (anyag, kő, fa, fém, gipsz, műanyagok) megmintáz 

(kifarag, vés, domborít) ornamentális (díszítő jellegű) formákat és figurális plasztikai 

ábrázolásokat. A plasztikai feladatok megmintázása előtt elkészíti rajzban a terveket, 

vázlatokat, a feladattól függően pozitív-negatív, illetve sokszorosító formákat, eljárásokat 

használ. A plasztikákat, formákat kézi műveletekkel készíti el, de alkalmaz különféle gépi 

eljárásokat is.  

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola diákjai a művészeti tantárgyak tanulása mellett 

érettségi vizsgát tesznek a kötelező és az általuk választott vizsgatantárgyakból.  

Felvételi követelmények 

Táncművészeti tanszak 

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet 26. §-nak (1)-(2) bekezdése alapján 

iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. A (6) bekezdés a 

pontja alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek 

meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás 

időszakában történik.  

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:  

 Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 

50% (max. 100 pont). 

 Alkati- fizikai alkalmassági vizsgálat, amely a ritmus- és stílusérzék, mozgásmemória, 

muzikalitás, koordinációs készség vizsgálatából áll, valamint felméri az előképzettséget. 

A klasszikus balett táncos szak a 8 évfolyamos általános iskola 5. évfolyamától a 

szakközépiskola 12. évfolyamáig tart. Becsatlakozási lehetőség előképzettség megléte 

mellett a 9. évfolyamra történhet. A modern táncos szakképzés 5 évfolyamos. 

Becsatlakozási lehetőség a 9. évfolyamra történhet. Előképzettség szükséges. A vizsgálat 

figyelembevételének aránya: 40% (max. 80 pont). 

 A 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 

idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, 

földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 10% (max. 4x5, azaz 20 pont). 
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 Az SNI tanuló a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó 

Szakértői véleményében leírtak alapján kérheti mentességének figyelembe vételét. 

 Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt.  

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2015. február 26. (csütörtök) 13.00 óra vagy 

      2015. március 5. (csütörtök) 13.00 óra  

Képzőművészeti tanszak  

A 20/2012 (VIII.31.) A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló EMI rendelet 26. §-nak (1)-(2) bekezdése alapján 

iskolánk művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt a 9. évfolyamra. A (6) bekezdés a 

pontja alapján a központi írásbeli felvételi eredménye mellett, további képességek, készségek 

meglétét is vizsgálja. A képességek, készségek vizsgálata az általános felvételi eljárás 

időszakában történik.  

Felvételi követelmények; az elbírálás, a rangsorolás módja:  

 Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából. A figyelembevétel aránya: 

50% (max. 100 pont). 

 Gyakorlati vizsga (manuális készség, kreativitás, látásmód): helyszíni rajzként egy portrét 

kell készíteni modellről, A3-as méretben, szabadon választott technikával, továbbá otthon 

készült rajzok (a szaknak megfelelő tárgyak, tanulmányrajzok, referenciaanyagok) 

bemutatása ér pontot. A vizsga figyelembevételének aránya: 40 % (max. 80 pont) Az 

elkészített rajz pontszáma maximum 60 lehet, az otthoni munkák összpontszáma 

maximum 20 pontot ér. 

 A 8. osztály félévi tanulmányi eredménye magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 

idegen nyelvből és egy választott természettudományos tantárgyból (kémia, fizika, 

földrajz, biológia). A figyelembevétel aránya: 10% (max. 4x5, azaz 20 pont). 

 Az SNI tanuló a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vagy a Nevelési Tanácsadó 

Szakértői véleményében leírtak alapján kérheti mentességének figyelembe vételét. 

 Pontazonosság esetén a központi felvételi dolgozat eredménye dönt. 

Pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2015. február 26. (csütörtök) 9:00-12:00 óra vagy 

      2015. március 5. (csütörtök) 9:00-12:00 óra  

 

Nyílt napok:  2014. november 13. 14:00 óra – táncművészeti tagozat 

 2014. november 20. 14:00 óra – képzőművészeti tagozat 
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HILD JÓZSEF ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 

9021 Győr, Szent István út 1. 

Telefon: 96/528-780, Fax: 96/528-789 

E-mail: titkar@hild.gyor.hu 

Honlap: http://hildszki.hu 

Igazgató: Józsa Tamás (96/528-781) 

Fogadóóra: szerda 9.00–10.00 

Pályaválasztási felelős: Sebők Tibor (96/528-784) 

Fogadóóra: csütörtök 13.45–14.45 

 OM azonosító: 030719 

TAGOZATKÓDOK: 

01 angol nyelvi előkészítő, építészet szakmacsoport, magasépítő és mélyépítő technikus 

alapozó képzés (16 fő) 

02 német nyelvi előkészítő, építészet szakmacsoport, magasépítő és mélyépítő technikus 

alapozó képzés (16 fő) 

11 építészet szakmacsoport, magasépítő és mélyépítő technikus alapozó képzés (64 fő) 
 

 

Tanulmányi területek leírása: 

 Tagozat kód: 01  

 4 évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből;  

 szakközépiskolai kerettanterv szerint oktatott;  

 az első idegen nyelv az angol nyelv;  

 felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

 a felvételhez egészségügyi alkalmassági megfelelés szükséges; 

 építészet szakmacsoport, építőipari szakközépiskolai ágazati oktatás folyik;  

 a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő 

technikus; műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő technikus végzettség megszerzése 

 Tagozat kód: 02  

 4 évfolyamos + 1 évfolyam nyelvi előkészítő német nyelvből;  

 szakközépiskolai kerettanterv szerint oktatott;  

 az első idegen nyelv a német nyelv;  

 felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

 a felvételhez egészségügyi alkalmassági megfelelés szükséges; 

 építészet szakmacsoport, építőipari szakközépiskolai ágazati oktatás folyik;  

 a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő 

technikus; műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő technikus végzettség megszerzése 

  Tagozat kód: 11  

 4 évfolyamos;  

 szakközépiskolai kerettanterv szerint oktatott;  

 az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv;  

 a tanulmányi területre pszichés fejlődési – tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

mailto:titkar@hild.gyor.hu
http://hildszki.hu/
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 a felvételhez egészségügyi alkalmassági megfelelés szükséges; 

 építészet szakmacsoport, építőipari szakközépiskolai ágazati oktatás folyik;  

 a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet: magasépítő technikus vagy mélyépítő 

technikus; műemlékfenntartó technikus vagy vízépítő technikus végzettség megszerzése 

A jelentkezőket a központi matematika és anyanyelvi írásbeli felvételi pontszámuk és az 

általános iskolai eredményük alapján rangsoroljuk.  

Esélyes a felvételre az a tanuló, akinek az általános iskolai eredménye az érettségi 

tantárgyakból jó. A nyelvi előkészítő osztályba olyan tanulókat veszünk fel, akik a választott 

nyelvet legalább 4 évig tanulták, és érdemjegyük legalább jó rendű. 

Felvételi pontszámítási rendszerünk két részből áll. Az elérhető összes pont: 170 pont. 

 Szerzett pontok: A központi írásbelin szerzett pontszám. Maximum 100 pont. 

 Hozott pontok: A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból az alábbiak szerint: 

magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, idegen nyelv, rajz jegyei (max. 4x10=40 pont), 

valamint a matematika és fizika jegyek másfélszeresei (2x15=30pont). Így összesen 70 pont 

érhető el. 

Azonos pontszám esetén, a törvényi szabályozáson túl, elsősorban a matematika írásbeli, 

másodsorban a magyar írásbeli pontszám, majd az általános iskolai matematika, ezután az 

általános iskolai magyar jegy dönt. 

A felvételi pontszámítás érvényes a sajátos nevelési igényű tanulókra is, a szakértői és 

rehabilitációs bizottság és az írásbeli szülői kérelem figyelembevételével, igazgatói 

határozatba foglalt egyedi elbírálás szerint. 

Az iskola érettségit megelőző évfolyamain – a közismereti oktatással párhuzamosan – az 

építőipari szakközépiskolai ágazathoz tartozó szakképesítések szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatása folyik (magasépítő és mélyépítő technikus). Elsődleges célunk a szakmai 

alapképzés mellett a kétszintű érettségire való felkészítés. A 12. évfolyam végén tanulóink 

érettségi vizsgát tesznek a közismereti és a kötelező szakmai tárgyakból. Akik sikeres ágazati 

érettségivel rendelkeznek, iskolánkon belüli szakképzésre jelentkezhetnek. 

Az első szakképzési évfolyamon az ágazathoz tartozó szakképesítések (magasépítő vagy 

mélyépítő technikus) komplex szakmai vizsgájára történő felkészítés folyik. A tanév végén, 

sikeres vizsga esetén magasépítő vagy mélyépítő technikus végzettség szerezhető. 

A második szakképzési évfolyamon lehetőség nyílik ingyenes ráépülő képzésben, további 

technikus végzettség megszerzésére. Így a magasépítő technikus végzettségű tanulóink 

műemlékfenntartó technikus, a mélyépítő technikus végzettségű tanulók pedig vízépítő 

technikus végzettséget is szerezhetnek. 

 

A Hildben végzett tanulók többsége továbbtanul, elsősorban építészeti szakirányban, de jó 

eséllyel jelentkeznek más szakterület főiskoláira, egyetemeire is.  

Saját vizsgaközpontunkban lehetőséget biztosítunk a 4, 7, 9 modulos ECDL vizsga letételére.  

A tanítási órákon kívül szakkörökön, sportköri foglalkozásokon, építészeti felmérő 

táborban, külföldi cserediák programokban, sítáborban, tanulmányi versenyeken 
vehetnek részt tanulóink. Pályázatokon, regionális és országos szakmai és tanulmányi 

versenyeken diákjaink rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek. 

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak 

az alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek.  
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Iskolánk Győr belvárosában található, könnyen megközelíthető. A távolabb lakók számára 

a városi kollégiumokban tudunk elhelyezést biztosítani. 
 

További értékes információhoz juthat a http://hildszki.hu honlap megtekintésével. 

Nyílt napok:  2014. november 18. 15:00 

 2014. november 20. 15:00 

 2014. december    2. 15:00 

 

  

http://hildszki.hu/
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JEDLIK ÁNYOS GÉPIPARI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

9021 Győr, Szent István u. 7.  

Telefon: 96/529-480;  Fax:529-448 

E-mail: jedlik@jedlik.eu 

Honlap: http://www.jedlik.eu 

Igazgató: Domonkos László 

Pályaválasztási felelős: Élő Tamás igazgatóhelyettes 

(tamase@jedlik.eu) 

Fogadóóra: hétfő: 13:00-15:00 

Telefonos egyeztetéssel más időpontban is 

OM azonosító: 030704 

TAGOZATKÓDOK: 

11  informatika szakmacsoport + angol nyelv 

12 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

13 informatika szakmacsoport + német nyelv 

14 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

15 informatika szakmacsoport + német nyelv 

16 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

17 informatika szakmacsoport + német nyelv 

18 gépészet szakmacsoport + angol nyelv 

19 gépészet szakmacsoport + német nyelv 

 

 

A 2015/2016. tanévben 5 osztályt indítunk: 

11 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

Szakmai kimenet: szoftverfejlesztő. A képzés érettségiig 4 év, majd azt követően 1 év 

szakképző évfolyam. Az egész osztály angol nyelvet tanul. 

12 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

13 informatika szakmacsoport + német nyelv 

Szakmai kimenetek: műszaki informatikus. A képzés érettségiig 4 év, majd azt követően 1 év 

szakképző évfolyam. Az osztály fele angol nyelvet tanul, az osztály másik fele német nyelvet 

tanul. 

14 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

15 informatika szakmacsoport + német nyelv 

Szakmai kimenet: gazdasági informatikus. A képzés nyelvi előkészítő osztályként indul, így a 

képzés időtartama érettségiig 5 év, majd azt követően még egy 1 év szakképző évfolyam. 

16 informatika szakmacsoport + angol nyelv 

17 informatika szakmacsoport + német nyelv 

Szakmai kimenet: CAD-CAM INFORMATIKUS, két tanítási nyelvű képzés. Az osztályon 

belül 1 csoport német és 1 csoport angol nyelvű képzést kap. A képzés nyelvi előkészítő 

osztályként indul, így a képzés időtartama érettségiig 5 év, majd azt követően még egy 1 év 

szakképző évfolyam. 

18 gépészet szakmacsoport + angol nyelv 

19 gépészet szakmacsoport +németnyelv 

Szakmai kimenetek: gépgyártástechnológiai technikus. A képzés érettségiig 4 év, majd azt 

követően 1 év szakképző évfolyam. Az osztály fele angol nyelvet tanul, az osztály másik fele 

német nyelvet tanul. 

mailto:jedlik@jedlik.eu
http://www.jedlik.eu/
mailto:tamase@jedlik.eu
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Pontszámítás:  

 Hozott pontok tantárgyai: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi: magyar nyelv és irodalom 

tantárgyak átlaga, továbbá történelem, matematika, fizika, idegen nyelv osztályzatai. 

(Összesen maximum 50 pont) 

 A felvételi beszélgetés témakörei: nyelvtanulás; sport, testmozgás; informatikai 

orientáció; motiváció; Közösségi munka, karitatív tevékenység; hobbi (maximum 5 

pont) 

 Minden jelentkezőnek egységes központi írásbeli felvételi vizsgát kell írnia 

matematika és magyar nyelv tantárgyakból, melyek az általános iskola tananyagára 

épülnek. (maximum 55 pont) 

Felvételi eljárás: 

A sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán, a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón 

lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép 

stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 

A jelentkezők rangsorolása az egyénileg elért pontszámuk összesítése alapján történik. 

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

előnyben kell részesíteni 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 

Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés: 

A tanulóknak 2014. december 9-ig, a „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP a 9. évfolyamra 

történő beiskolázás KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁJÁRA” lap benyújtásával kell 

jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. A jelentkezési lapot minden tanuló a saját 

általános iskolájában kapja meg, és a kitöltött jelentkezési lapokat ott fogják összegyűjteni. A 

jelentkezési lapon azt a vizsgát meghirdető középfokú iskolát kell megjelölni, ahol a központi 

írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el,  hogy melyik vizsgaszervező 

intézménybe jelentkezik a központi írásbeli vizsgára, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a 

felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen 

jelentkezési sorrendet jelöl meg. 

A központi írásbeli időpontja: 2015. január 17. (szombat) 10:00 óra 

A felvételi beszélgetés időpontja: 2015. február 17. és 2015. március 06. között értesítés 

alapján. 

Nyílt napok:  2014. december 02. 15:00 óra, 

2014. december 04. 15:00 óra. 

Gazdag programmal, az iskola bemutatásával várunk minden érdeklődőt! 
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KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

9021 Győr, Eötvös tér 1. 
Telefon: 96/526-060; Fax: 96/316-935 

Honlap: www.kazinczy.gyor.hu 
Igazgató: Németh Tibor (96/526-061) 

Fogadóóra: hétfő 8:30–9:30  

Pályaválasztási felelős: Söptei Veronika (96/526-066) 

Fogadóóra: hétfő 8:30–9:30 

Érdeklődőknek az igazgatóság tagjai is adnak tájékoztatást, tanácsot. 

(96/526-061, 526-067, 526-069) 

OM azonosító: 030696 

TAGOZATKÓDOK: 

01 4 évfolyamos angol nyelvi emelt szintű képzés 

02 4 évfolyamos német nyelvi emelt szintű képzés 

05 Angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos emelt szintű nyelvi képzés 

06 Német nyelvi előkészítő évfolyam +4 évfolyamos emelt szintű nyelvi képzés 

08 8 évfolyamos gimnáziumi képzés 

 

 

Az intézményben érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra fel- és előkészítő, általános 

műveltséget adó gimnáziumi képzés folyik. 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés – 34 fő 

01 angol – 17 fő  02 német – 17 fő 

A 4 évfolyamos gimnáziumi képzés intenzív idegen nyelvi oktatással egészül ki emelt szintű 

tanterv alapján. Ez azt jelenti, hogy a tanulók a négy év során magas óraszámban tanulják az 

első nyelvként választott idegen nyelvet. 

Az idegen nyelvi oktatási program alapvető célja az, hogy a gimnáziumi képzésben részt vevő 

tanuló legalább egy idegen nyelven, kommunikatív módon legyen képes alkalmazni tudását, 

és az érettségi bizonyítvány mellett hozzásegítsük közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga-

bizonyítvány megszerzéséhez is. 

Gimnáziumunk idegen nyelvi kínálata: angol, német, francia. Emelt szintű tanterv szerint a 

német és az angol nyelvet oktatjuk. Az intenzív nyelvi képzés nem szűkíti le a felsőfokú 

továbbtanulási lehetőségeket, ellenkezőleg, növeli bármely egyetemre, főiskolára a bejutás 

esélyeit (nyelvvizsga pontok), illetve a felsőfokú tanulmányok idegen nyelvterületen 

végzésének (teljes képzés, részképzés) lehetőségét is megalapozza.  

Valamennyi közismereti tárgyat a gimnáziumi tanterv alapelvei és követelményei szerint 

oktatjuk, tanulóink a pályaorientációjuknak megfelelő tárgyakból tudásukat a 11. évtől emelt 

szintű vizsgára való felkészítésen elmélyíthetik.  

5 évfolyamos gimnáziumi képzés – 34 fő 

05 angol – 17 fő  06 német – 17 fő 

Az 5 évfolyamos gimnáziumi képzést a minisztérium a 2004/2005. tanévtől engedélyezi. 9. 

évfolyamon nyelvi előkészítés folyik, két idegen nyelvet tanítunk heti 12, illetve 6 órában. 

Ezen kívül heti 4 órában informatikaoktatást, majd a fennmaradó időben képességfejlesztő 

foglalkozásokat tartunk. Egyértelmű cél, hogy a tanulók felkészüljenek idegen nyelvből az 

emelt szintű érettségi vizsga letételére. Egyéb céljaink, kínálatunk megegyeznek a 4 

évfolyamos képzésnél leírtakkal. 

http://www.kazinczy.gyor.hu/
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A felvételi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom (írásbeli), matematika (írásbeli), 

melynek feladatait egységesen az Emberi Erőforrások Minisztériuma készítteti el. 

Időpontja: 2015. január 17. 10.00., pótnap:2015. január 22. 14.00. 

A felvételi vizsgán elért eredmény a pontszámok 50%-át adja, a másik 50%-ot a 7. osztály év 

végén és a 8. osztály félévkor elért érdemjegyek adják, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem és idegen nyelv tárgyakból. 

Felvehető létszám a 4 és 5 évfolyamos képzésekre (01, 02, 05, 06-os tagozatkódok): összesen 

68 fő. 

Az egységes felvételire jelentkezés határideje: 2014. december 9. 

Az iskolába történő jelentkezés határideje: 2015. február 13. 

Az egységes felvételire jelentkezési lapot a gimnáziumban, az általános iskolákban lehet 

kérni, valamint az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) kinyomtatható. 

08 8 évfolyamos gimnáziumi képzés – 68 fő 

Felvehető létszám a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre (08-as tagozatkód): 68 fő 
Ezt a képzési formát a hagyományos, 4 évfolyamos gimnázium mellett 1992-ben kezdtük el, 

az eddigi szép eredmények igazolják szükségességét és létjogosultságát. 

Az iskolatípus főbb jellemzői: 

A nyelvi és kommunikációs készségek (anyanyelv, idegen nyelv), valamint a 

természettudományos műveltséget alapozó (matematika) tárgyak magas óraszámú, intenzív 

indítása. Az idegen nyelvet, a matematikát csoportbontásban oktatjuk. 

Választható első idegen nyelv: angol, német közül egy, amelyet az egyéni előrehaladás 

ütemében közép- vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgával zár a diák. 

A 9. évfolyamon lép be a második választott élő idegen nyelv oktatása szintén magas 

óraszámban, hogy a tanulmányok befejezéséig lehetővé váljék a második nyelvvizsga 

megszerzése. 

A képzés része a fakultatívan tanulandó latin nyelv. 

Az óraterv induláskor az életkori sajátosságokat veszi figyelembe, a befejező két évben pedig 

a pályaválasztási, továbbtanulási szándékok irányába ad lehetőséget. A nyolc évet tehát 

egységes képzési folyamatnak tekintjük, úgy, hogy az utolsó két év az érdeklődés, a 

képességek és a pályaválasztási szándékok irányában erőteljesen orientált. 

A felvételi vizsga tantárgyai:  

Anyanyelv (írásbeli), matematika (írásbeli), melynek feladatait egységesen az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma készítteti el. A legeredményesebben teljesítő tanulók közül 80–90 

főt szóbeli vizsgára hívunk be, ahol szövegértési ismereteiket mérjük fel. 

Jelentkezési lapot azok adhatnak be, akik az általános iskola 4. osztályát végzik. Az egységes 

felvételire jelentkezési lapot a gimnáziumban, az általános iskolákban lehet kérni, valamint az 

Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oh.gov.hu) kinyomtatható. Nem szükséges aláíratni az 

iskolákban a lapokat, a szülő egyénileg is intézheti gyermeke jelentkezését. 

Jelentkezési határidő az egységes írásbeli felvételire: 2014. december 9. 

Az egységes írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2015. január 17. 10.00. 

(Igazolt távollét esetén: 2015. január 22. 14.00.) 

Az iskola felvételi vizsgáin pontazonosság esetén a következőképpen járunk el: a rangsorolás 

során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben részesítjük a halmozottan 

hátrányos helyzetű, majd a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének 

településén található, ezt követően a matematika felvételi vizsgán magasabb pontszámot 

szerzett tanulót. 

http://www.oh.gov.hu/
http://www.oh.gov.hu/
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A gimnáziummal közös igazgatású kollégiumot működtetünk, ahol mind a lányok, mind a 

fiúk elhelyezésére van lehetőség. Az igényt a jelentkezési lapon kérjük jelölni. 

Intézményünk saját konyhával rendelkezik, a menzai igény jelölése is a jelentkezési lapon 

történik. Az órákon kívüli tanulmányi, kulturális és sportlehetőségek köre széles. A 

gimnázium diákjai részt vesznek a korosztályuk számára meghirdetett különféle versenyeken, 

vetélkedőkön is. Munkájuk eredményességét segíti 25 000 kötetes könyvtárunk. 

 

Nyílt napok:  Tájékoztató a 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi képzésről: 

2014. november 12. (szerda) 17 órától és 

2014. november 13. (csütörtök) 15 órától. 

Tájékoztató a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésről: 

2014. november 3. (hétfő) 17 órától és 

2014. november 24. (hétfő) 17 órától. 
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LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI 

ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9027 Győr, Mártírok útja 13–15. 

Telefon: 96/528-760, 20/447-0674, 30/335-3798; Fax: 96/528-761 

E-mail: iskola@lukacssuli.hu 

Honlap: www.lukacssuli.hu 

Igazgató: Rákóczi Tibor (96/528-760) 

Fogadóóra: hétfő 8:00–9:00 

Pályaválasztási felelős: Sován Krisztián (96/528-763) 

Fogadóóra: péntek 8:00–14:00 

OM azonosító:030739 

TAGOZATKÓDOK: 

11 gépészet ágazat szakközépiskolai képzés (angol–német) 

13 közlekedésgépész ágazat szakközépiskolai képzés (angol–német) 

21 gépészet szakmacsoport - autógyártó szakma (német) 

22 gépészet szakmacsoport - szerszámkészítő szakma (német) 

23 gépészet szakmacsoport - gépi forgácsoló szakma (angol–német)) 

24 közlekedés szakmacsoport - járműfényező (angol–német) 

25 közlekedés szakmacsoport - karosszérialakatos (angol–német) 

26 gépészet szakmacsoport - járműipari fémalkatrész-gyártó (angol–német) 

27 gépészet szakmacsoport - hegesztő (angol–német) 

28 gépészet szakmacsoport - épület-és szerkezetlakatos (angol–német) 

29 gépészet szakmacsoport - ipari gépész (angol–német) 

30 gépészet szakmacsoport - víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő (angol–német 

31 gépészet szakmacsoport - központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (angol–német) 

 

 

Iskolánk méreteit, tanulói létszámát tekintve a legnagyobb középfokú intézménye a folyók 

városának. A győri és a környező nagyvállalatoknak, azok beszállítóinak egyre több jól 

képzett szakmunkásra van szüksége. A nálunk végzett szakembereknek sem az elmúlt 

időkben, sem napjainkban nincsenek elhelyezkedési gondjaik!  

 

Szakközépiskolai képzés 

Szakközépiskolánk 9–12. évfolyamain szakközépiskolai kerettantervek alapján folyik az 

oktatás. A gépészeti és a közlekedésgépész ágazatokban tehető a munkakör betöltésére 

képesítő szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, a 

szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhető. 

Érettségi után, a szakképzési évfolyamok elvégzését követően a tervezett kimenet a 

szakképzés megkezdésekor hatályos Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint. 

 

11 gépészet ágazat szakközépiskolai képzés (96 fő) – 3 osztály 

Képzési idő: 4+1 év 

Elsajátítható OKJ-s szakmák: gépgyártás-technológiai technikus, épületgépész technikus, 

mechatronikai technikus 

13 közlekedésgépész ágazat szakközépiskolai képzés (64 fő) – 2 osztály 

Képzési idő: 4+1 év 

mailto:iskola@lukacssuli.hu
http://www.lukacssuli.hu/
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Elsajátítható OKJ-s szakmák: autószerelő, autóelektronikai műszerész 

 

Az OKJ-s végzettség megszerzését követően lehetőség van iskolánkban a CNC-gépkezelő és 

a CNC programozói, valamint hegesztő szakmai végzettség megszerzésére különbözeti 

modulok és komplex szakmai vizsga letétele után. 

A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük: 

A felveendő tanulóink sorrendjét pontszám alakítja ki, amely két részből áll:  

 Az általános iskola (7. osztály év végi és 8. osztály félévi) magyar nyelv és irodalom 

átlaga, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv osztályzataiból képzett pontszám, 

max. 50 pont. 

 A központi írásbelin (magyar nyelv és matematika tantárgyakból) elért eredményből 

számított pontszám, max. 50 pont.  

 A sajátos nevelési igényű tanulók, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók részére biztosítjuk a felvételi vizsgán a hosszabb felkészülési 

időt, az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló 

szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását.  

A 2015/2016. tanévre szakközépiskolai osztályba csak olyan tanuló vehető fel, aki a 

központi írásbeli felvételit tesz magyar–szövegértés és matematika tantárgyakból.  

A központi írásbeli felvételi vizsga:  

A központi írásbeli felvételi vizsgán biztosítjuk a szakértői és rehabilitációs bizottságok, 

valamint a nevelési tanácsadók által kiállított szakvélemény alapján járó kedvezményeket. A 

szakvéleményt a központi írásbeli vizsgára benyújtott jelentkezési laphoz mellékelni 

kell.  

A központi írásbeli időpontja: 2015. 01. 17. 10 
00

 (pótló írásbeli: 2015. 01. 22. 14 
00 

 óra) 

Helye: Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskola és Kollégium 

Eredményekről a tanulók értesítése: 2015. 02. 05-ig 

 

Szakiskolai képzés: 

 

Duális szakmai képzés 

A duális szakképzés keretében kínált szakmai képzésekre a nyolc általános iskolai osztályt 

végzett tanulók jelentkezhetnek. A hagyományos szakiskolai szakképzéssel szemben a duális 

szakképzésben megszűnik a 9–10. évfolyamos alapozó képzés. A tanulók már a kilencedik 

évfolyamtól szakmai képzésben és közismereti képzésben egyaránt részt vesznek, amely a 11. 

évfolyam végén komplex szakmai vizsgával zárul. A képzések gyakorlati hátterét a kilencedik 

évfolyamon az iskola biztosítja, sikeres szintvizsgát követően a tízedik és tizenegyedik 

évfolyamon külső gyakorlati helyszínen történik a szakmai képzés. 

Képzési idő: 3 év. 

Felvehető létszám: a 21 – 27 tagozatkód esetén 28 fő, a 28 - 31 tagozatkód esetén 14 fő. 

A szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a képzés megkezdésekor hatályos Országos 

Képzési Jegyzékben meghatározott körűek: gépi fogácsoló, járműfényező, 

karosszérialakatos, hegesztő, autógyártó, épület-és szerkezetlakatos, központifűtés- és 
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gázhálózat rendszerszerelő, víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő, ipari gépész, 

járműipari fémalkatrész-gyártó. 

A gépi forgácsoló végzettség megszerzését követően lehetőség van iskolánkban a CNC-

gépkezelő, ráépüléses szakmai végzettség megszerzésére. Képzési idő: 1 év 

A felvételi kérelmek elbírálása: 

Nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanulók az általános iskola 7. osztály év 

végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, fizika, 

idegen nyelv osztályzataiból képzett pontszám alapján kerülnek rangsorolásra. 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elért tanulók közül a felvételi rangsornál 

előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és azok a tanulók, akiknek a lakhelye az 

iskolával azonos településen található. 

A jelentkezési laphoz a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői véleményt 

csatolni kell. A tanulmányok során a SNI-s tanulók méltányos elbírálásban részesülnek.  

A jelentkezett tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt. Felvételt csak 

az alkalmassági vizsgálaton megfeleltek nyerhetnek.  

A szakiskolai képzésben a szerszámkészítő, az ipari gépész,  az épület-és szerkezetlakatos, a 

gépi forgácsoló és a hegesztő szakmát tanuló diákjaink állami „szakiskolai tanulmányi” 

ösztöndíjban is részesülnek. 

A tanulóink számára lehetőség nyílik az Erasmus-program keretében németországi, a 

Comenius-program keretében angliai tanulmányi úton szakmai és idegen nyelvi 

ismeretszerzésre. 

A vidéki tanulóink számára kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani az intézményünk 

területén lévő kollégiumban. 

A szabadidő hasznos eltöltésére húszezer kötetes könyvtár, sportpályák, kondicionálóterem, 

tornaterem áll rendelkezésére. 

Az általános felvételi eljárás rendje:  

2015. március 11-ig nyilvánosságra hozzuk az általános iskolákból felvett tanulók ideiglenes 

jegyzékét, amely megtekinthető az intézményünk honlapján, valamint iskolánkban. 

2015. április 8-ig megküldjük az ideiglenes felvételi jegyzéket a Felvételi Központnak. 

2015. április 24-ig értesítjük a tanulókat a középiskolai felvételről vagy elutasításról. 

 

Nyílt napok: 2014. december 1. 15:00 

                    2014. december 2. 15:00 

Iskolabemutatással várunk minden érdeklődőt! 

A tanulók megnézhetik a kiválóan felszerelt műhelyeinket, oktatási kabinetjeinket. 

Biztos szakma, biztos jövő! 
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ÖRÖMHÍR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA  

9027 Győr, Ipar u. 51/a 

Telefon: 70/450-90-75 

E-mail: oromhir.iskola@gmail.com 

Honlap: www.oromhir.iskola.hu 

Igazgató: Lehotzky Józsefné 

Pályaválasztási felelős: Sztupa Eszter (06/70/450-9078) 

OM azonosító: 030740 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Normál tantervű gimnáziumi oktatás - angol nyelvi tagozat  

02 Normál tantervű gimnáziumi oktatás - diszlexiás osztály  
 

 

Intézményünk, az angol tagozatos gimnáziumi képzés mellett, a diszlexiás tanulók érettségire 

való felkészítését valósítja meg.  

Képzési idő: 4 év. 

01 Normál tantervű gimnáziumi oktatás - angol nyelvi tagozat (24 fő) 

Az ide járó diákok az angol nyelvet heti 5 órában sajátíthatják el. Második nyelvként a 

spanyol vagy a német nyelv választható heti 3 órában. Az általános követelmények teljesítése 

mellett, interaktív számítógépes program segítségével, egyéni haladási tempót és felkészítést 

biztosítunk számukra azokból a tantárgyakból, melyekből továbbtanulni szeretnének.   

02 Normál tantervű gimnáziumi oktatás - diszlexiás osztály (12 fő 

Ebben az osztályban különös figyelmet fordítunk az adott részképesség-zavarral küzdő diákok 

specifikus fejlesztésére. Az általános követelmények teljesítése mellett, interaktív 

számítógépes program segítségével, egyéni haladási tempót és felkészítést biztosítunk 

számukra azokból a tantárgyakból, melyekből továbbtanulni szeretnének.  Az angol nyelvet és 

a mellé választott spanyol vagy a német nyelvet 3-3 órában tanítjuk.  

Intézményünkben különösen nagy hangsúlyt fektetünk a keresztény értékek közvetítésére. 

Felvételi: 

Angol tagozatos osztályba: a tanulmányi eredmények és az általános tantervű magyar nyelvi 

és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok eredményei, valamint a 

szóbeli meghallgatás alapján. 

Diszlexiás osztályba: a tanulmányi eredmények, valamint a szóbeli elbeszélgetés alapján. 
 

Nyílt napok:  

2014. november 20.  10:00–14:00. óralátogatás, 14.00–15:00 általános tájékoztató a 

gimnáziumról. 

2014. november 27. 10:00–14:00 óralátogatás, 16.00–17:00 általános tájékoztató a 

gimnáziumról. 
 

  

mailto:oromhir.iskola@gmail.com
http://www.oromhir.iskola.hu/
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PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36. 

Telefon: 96/516-716; Fax: 516-713 

E-mail: kereskedelmi@palffy.hu 

Honlap: www.palffy.hu 

Igazgató: Leszkovich György 

Fogadóóra: hétfő 9:00 – 12:00 óra 

Pályaválasztási felelős: Horváthné Csonka Gabriella igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: szerda 13:00-15:30 óra és csütörtök 10:00-12:00 óra 

(telefonon történő előzetes egyeztetés alapján más időpont is lehetséges 96/516-722) 

 OM azonosító: 030747 

TAGOZATKÓDOK: 

01 nyelvi előkészítő - angol            17 fő 

02 nyelvi előkészítő - német            17 fő 

11 általános tantervű – angol vagy német        68 fő 
 

21 kereskedelem-marketing           56 fő 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

Iskolánk az érettségire történő felkészítés mellett az üzleti élet számára képez kereskedelmi 

szakembereket. 

A 9–12. évfolyamon közismereti (érettségire felkészítő) és szakmai alapozó képzés folyik a 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban, a kereskedelem 

ágazatban. 

A képzés ezen szakaszát érettségi vizsga zárja. A tanulók kötelezően érettségiznek szakmai 

előkészítő tantárgyból és az érettségi bizonyítvánnyal együtt kereskedelmi ügyintéző 

munkakör betöltésére alkalmas képesítést kapnak. Ezt követően kerül sor a konkrét szakmára 

felkészítő szakmai képzésre a szakképző évfolyamon, amelyen 1 év alatt logisztikai ügyintéző 

vagy kereskedő szakképesítést lehet szerezni.  

A szakképző évfolyam(ok)on folyó képzést szakmai vizsga zárja. Konkrét szakmát 

tanulóinknak csak a 12. évfolyamon kell majd választaniuk.  

A 2015/2016. tanévben 3 szakközépiskolai osztály indítását tervezzük: 

1 idegen nyelvi előkészítő osztály  

2 általános tantervű osztály 

A nyelvi előkészítős osztály tanulói a 9. évfolyamon magas óraszámban tanulják az első 

idegen nyelvet (angolt vagy németet) és megkezdik a második idegen nyelv tanulását is. Az 

idegen nyelvek mellett kiemelt szerepet kap az informatika oktatása is. A 10. évfolyamtól a 

szakmai képzés megegyezik az általános tantervű osztályok szakmai képzésével.  

A szakképzési évfolyamon választható szakmák: 

A választható szakmák módosulhatnak, hiszen az egyes képzési formák indításakor a 

jogszabályi változásokat és a mindenkori munkaerő-piaci igényeket is figyelembe vesszük. 

Logisztikai ügyintéző (emelt szintű szakképesítés) 

Feladatai: a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel 

kapcsolatos vezetői munka támogatása (rendelés, beszerzés, értékesítés, raktározás, 

nemzetközi szállítás stb.) 

mailto:kereskedelmi@palffy.hu
http://www.palffy.hu/
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Képzési idő:  
- A kereskedelem ágazatban érettségi bizonyítványt szerzőknek: 1 tanév 

- A más szakmacsoportban érettségizetteknek: 2 tanév 

Kereskedő (emelt szintű szakképesítés) 

Feladatai: beszerzés, értékesítés, szabályszerű üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok, a 

kereskedelmi vállalkozás munkájának irányítása, ellenőrzése, adatnyilvántartás, 

adatszolgáltatás minden kereskedelmi szakmában 

Képzési idő:  

- A kereskedelem ágazatban érettségi bizonyítványt szerzőknek: 1 tanév 

- A más szakmacsoportban érettségizetteknek: 2 tanév 

Felvételi követelmények a 9. évfolyamra jelentkezéskor: 

A felvételi eljárás során, egy pontrendszer alapján rangsoroljuk a szakközépiskolai 

tagozatokra jelentkező tanulókat. 

A felvételi eljárásban megszerezhető maximális pontszám: 200 pont, amelyből max. 100 

pont az általános iskolai eredmények alapján érhető el, további max. 100 pont a felvételi 

vizsga során szerezhető. 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények közül az 5, 6, 7. év végi és a 8. félévi 

osztályzatokat vesszük figyelembe: magyar nyelvből, irodalomból, matematikából, idegen 

nyelvből, történelemből. 

A felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga megírásából áll, amelyen a tanulóknak 

központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó az általános tantervű képzésre 

szóló feladatlapot kell kitölteniük. 

A vizsga időpontja: 2015. január 17. 10 óra. (Pótfelvételi: 2015. január 22. 14 óra) 

 

Szakiskolai képzés: 

 

Az iskolában megszerezhető szakképesítés: eladó, mely végzettség valamennyi kereskedelmi 

szakmában elfogadott szakképesítést ad.  

A képzési idő 3 év. 

Indítható osztályok száma: 2 osztály (56 fő) 

Felvételi követelmények: 

A felvételi eljárás során az általános iskolai eredmények alapján rangsoroljuk a 

szakiskolába jelentkezőket, így azoknak a tanulóknak, akik csak a szakiskolába jelentkeznek, 

nem kell részt venniük a felvételi vizsgán. Az általános iskolai eredmények közül az 5, 6, 7. 

év végi és a 8. félévi osztályzatokat vesszük figyelembe magyar nyelvből, irodalomból, 

matematikából, idegen nyelvből, történelemből. 

Mind a szakközépiskolai képzésre mind a szakiskolai képzésre jelentkező tanulónak szakmai 

egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. 

(A szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálatnál kizáró okok: a súlyos orthopédiai, 

kardiológiai, pulmonológiai, neurológiai, audiológiai betegségek; továbbá a kifejezett, 

beszédhiba; a rossz, nem korrigált/ korrigálható látásélesség, egyensúlyban nem tartható, 

súlyos bőrbetegségek. Egyéni elbírálás szerint, a későbbi szakmai orientáció meghatározása 

mellett lehetőség van az epilepsziás megbetegedésben szenvedők, a színtévesztők 

alkalmasítására is.  A felmerülő kérdésekre az 516-729–s telefonon kedden 11,30-14,30 

illetve  pénteken 13-14 óra között tájékoztatást ad az iskolaorvos.) 

Nyílt napok: 2014. november 26. 15:00 óra 

           2014. december 4. 15:00 óra 
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PATTANTYÚS-ÁBRAHÁM GÉZA IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 

9024. Győr, Ikva u. 70. 

Telefon : 96/429-033; Fax:96/517-510 

E-mail: hollenczerl@pagisz.hu 

Honlap: www.pagisz.eu 

Igazgató: Hollenczer Lajos 

Pályaválasztási felelős: Hollenczer Lajos, Nagy Ignác 

Fogadóóra: kedd 15:00-16.00 

 OM azonosító: 030717 

TAGOZATKÓD: 

11 műszaki szakterület, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, villamos ipari és 

elektronikai ágazat 
 

 

Iskolánk, a győri Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola a Nyugat-Dunántúl 

egyetlen elektrotechnikai képzést folytató technikuma. Fennállásunk óta folyamatos fejlődés 

jellemzi iskolánkat. 

A tanulók az alábbi szakmák közül választhatnak: 

- erősáramú elektrotechnikus 

- automatikai technikus 

- elektronikai technikus 
Három osztály indítását tervezzük, osztályonként 32 fővel. A tanulók az első négy évben 

ugyanazokat a tantárgyakat tanulják. Fontos, hogy a tanulónak a magyar nyelv és irodalom, a 

történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak mellett szakmai érettségi vizsgát is kell 

tennie. Szakmát választani az érettségit követően lehet, és a technikusi évfolyam elvégzése 

után következik a szakmai képesítő vizsga. 

Az erősáramú elektrotechnikus: 

Alapvető feladata a cégek energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-

gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a kisfeszültségű hálózatok 

vezetékeinek méretezése, továbbá az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai 

installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció teljes 

körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, 

azokat üzemelteti, hibafeltárást, hibajavítást végez. Elvégzi a villamosenergia-gazdálkodással 

összefüggő méréseket 

Tisztában van a számítógépes felhasználói programokkal, és azok alkalmazásával. 

Számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat 

szerel és üzemeltet. Rajzkészítő programot tud használni. 

Az automatikai technikus 

Feladata az automatizált gépek, berendezések és rendszerek szerelése, üzembehelyezése, 

karbantartása és javítása. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri 

és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. PLC programot ír, módosít, bevonja 

a PLC-t a hibakeresés folyamatába. Tisztában van a pneumatika, hidraulika alapjaival. 

Elektronikai áramköröket képes tervezni, megvalósítani, üzemeltetni. Magas fokon 

alkalmazza a mikroprocesszoros készülékeket, vezérléseket. 

Mechatronikai rendszereket működtet. 

 

mailto:hollenczerl@pagisz.hu
http://www.pagisz.eu/
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Az elektronikai technikus 

Alapvető feladata a cégek gyengeáramú berendezéseinek és villamos hálózatának 

üzemeltetése. Feladata az alkalmazott irányítás,- és vezérléstechnikai, illetve a hálózati 

installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja az alkalmazott villamos berendezések 

jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Képes a 

gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Alkalmazza az áramkörtervező 

programokat. PLC-t üzemeltet analóg, ill. digitális áramköröket tervez, készít, megvalósít. 

Tárgyi feltételek: 

Számítógépekkel, és a szakmai oktatáshoz szükséges eszközökkel jól felszerelt 

tanműhelyekben sajátítják el a szakmát a tanulók. Az elmúlt években mindhárom szakon 

nagyértékű csúcstechnika érkezett az iskolába az oktatás fejlesztésére.  

Összesen öt számítástechnikai termünk van. Ebből háromban az informatikaoktatás mellett 

speciális, ún. műszaki számítástechnikát is oktatunk. Ezen kívül valamennyi laborunkban, 

műhelyünkben alkalmazzuk az informatikát. Mi a számítógépet eszköznek tekintjük, és nem az 

oktatás céljának. Célunk, hogy a tervező és egyéb programok használatát, alkalmazását 

sajátítsák el a fiatalok. Összességében mintegy 300 számítógép működik az intézményben, 

többségük hálózati és internetes kapcsolattal rendelkezik. Az oktatást- és tájékoztatást zárt 

láncú videó rendszer, könyvtár, iskolaújság és minden évben megjelenő évkönyv segíti.  

Az iskola életéről 
Iskolánkban számos sportkör, érdeklődési kör várja a tanulókat. Minden évben rendezünk 

túranapot, diáknapot, sítábort. 

Fontosabb rendezvényeink: szalagavató, gólyabál, ballagás, a végzősök diplomaosztója. 

Minden évben országos szakmai versennyel és rendezvénnyel tisztelgünk Pattantyús-Á. Géza 

munkássága előtt. 

Beiskolázási információk: 

A felveendő tanulók sorrendjét kialakító pontszám két részből áll: 

1.) Az alábbi tantárgyak általános iskolai érdemjegyeit hozott pontként kezeljük (5., 6., 7. 

évvége, 8. félévi érdemjegyek). 

magyar nyelv és irodalom (átlagolva)  4x5= 20 pont 

történelem           4x5= 20 pont 

fizika (7. és 8. osztály)           2x5= 10 pont 

matematika (1,5x)                   1,5x(4x5)= 30 pont 

idegen nyelv (angol vagy német)        4x5= 20 pont 

Elérhető maximális pontszám:                      100 pont 

2.) A központi írásbelin elért eredményt szintén figyelembe vesszük a felvételinél. Az 

írásbelin elérhető maximális pontszám: 100 pont (50 pont magyar, 50 pont matematika) 

TAGOZATKÓD: mindegyik osztálynál: 11. 

A sajátos nevelési igényű tanulók az írásbeli felvételi vizsgát az őket megillető kedvezmények 

szerint teszik le. A felvételi eljárás során, amennyiben pontegyenlőség alakul ki, a rangsorban 

az írásbelin matematika tárgyból több pontot szerzett tanulókat előbbre soroljuk.  

A központi írásbeli felvételi vizsga 

- jelentkezés határidő 2014.12.09., helye a PÁGISZ  

- írásbeli időpontja 2015.01.17. 10:00 óra, helye a PÁGISZ 

- pótló írásbeli időpont 2015.01.22, 14:00 óra helye a PÁGISZ és ÁMK 

- Az írásbeli vizsgák eredményéről 2015.02.05.-ig kell a tanulókat értesíteni. 

- A középiskolai jelentkezési lapokat 2015.02.13.-ig továbbítják az általános iskolák. 

Nyílt napok:  2014. december 5. 15:00 

2014. december 6. 15:00  
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PÉTERFY SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA 

ÉS ÓVODA 

9025 Győr, Péterfy S. u. 2 

Telefon: 96/510-170; Fax: 510-171 

E-mail: iskola@peterfy.hu 

Honlap: www.peterfy.hu 

Igazgató: Hallgatóné Hajnal Judit 

Fogadóóra: csütörtök 8.00-10.00 

Pályaválasztási felelős: Győryné Timár Henriette igh. 

Fogadóóra: hétfő 10.00-12.00 

OM azonosító: 030546 

TAGOZATKÓDOK: 

  01  4 évfolyamos gimnázium biológia-kémia tagozat 

  02  4 évfolyamos gimnázium matematika-fizika tagozat 

  03  4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi tagozat, 9. csatlakozó évfolyam 

  04  8 évfolyamos gimnázium emelt szintű idegen nyelvi képzés 9. évfolyamától angol- 

német idegen nyelvi tagozat 
 

 

Evangélikus iskolánk Győr belvárosának közvetlen közelében, a festői Rába-parton található. A 

XVI. század óta működő oktatási intézményben, ökumenikus szellemben, az egymás iránti 

tisztelet példájával, szeretetteljes, következetes neveléssel foglalkozunk a gyermekekkel.  

Gimnáziumunkban magas szintű ismeretekkel, jól hasznosítható idegennyelv-tudással, 

kiemelkedő művészeti képzéssel, valamint keresztyén erkölcsi értékrend alapján neveljük 

diákjainkat.  

 

Képzési formák, jelentkezés és felvétel:  

01 4 évfolyamos gimnázium biológia-kémia tagozat (15 fő)  

02 4 évfolyamos gimnázium matematika-fizika tagozat (15 fő)  
 

Ezeket a képzéseket elsősorban az egészségügyi, agrár, műszaki, gazdasági, tanár szakokra 

irányuló tanulóknak ajánljuk, valamint azoknak is, akik magas szinten kívánják elsajátítani az 

idegen nyelveket is. A természettudományos képzés és az idegen nyelvi tudás alkalmassá teszi 

diákjainkat jeles bel- és külföldi egyetemeken való továbbtanulásra.  

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17. 10.00 

óra, melynek megírására intézményünkben is van lehetőség.  

Az egységes írásbeli vizsga eredményét 2015. január 28-án hozzuk nyilvánosságra. Ezen a 

napon 8.00-16.00 óráig lehetőséget biztosítunk a kiértékelt feladatlapok tanulmányozására.  

A jelentkezési lapok elküldésének határideje: 2015. február 13.  

A felvételi pontok számítása:  
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont  

A hozott pontok: 7. év végi és 8. félévi matematika, fizika, kémia, biológia tantárgyak jegyeinek 

 összege. (max. 40 pont)  

A szerzett pontok: a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontok a következő megoszlásban: 

 magyar: az elért pontok 50%-a 

 matematika: az elért pontok 70%-a 

Az ideiglenes felvételi jegyzék 2015. március 6-án tekinthető meg intézményünkben. 

  

mailto:iskola@peterfy.hu
http://www.peterfy.hu/
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03  4 évfolyamos gimnázium angol-német idegen nyelvi tagozat 9. csatlakozó évfolyam 

(10 fő)  
Ezt a képzést elsősorban azoknak ajánljuk, akik az általános iskolában a már tanult angol vagy 

német nyelvet magas szinten kívánják elsajátítani, és még nincsen kialakult elképzelésük a 

továbbtanulásról, vagy már érdeklődnek a művészetek, a humán tantárgyak iránt.  

Felvételi követelmények:  
- egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17. 10:00 óra, melynek 

megírására intézményünkben is van lehetőség.  

- szóbeli meghallgatás idegen nyelvből.  

A felvett tanulók számára június első hetében szintfelmérőt tartunk.  

Az egységes írásbeli vizsga eredményét 2015. január 28-án hozzuk nyilvánosságra. Ezen a 

napon 8.00-16.00 óráig lehetőséget biztosítunk a kiértékelt feladatlapok tanulmányozására.  

A jelentkezési lapok elküldésének határideje: 2015. február 13.  

A felvételi pontok számítása:  
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont.  

Hozott pontok: 7. év végi 8. félévi közismereti tantárgyakból számított tanulmányi átlag összege 

 (max 10 pont), 7. év végi 8. félévi magyar nyelv és irodalom, az emelt szinten 

 választott idegen nyelv átlagának összege. (max. 10 pont)  

Szóbeli meghallgatás (max. 20 pont)  

A szerzett pontok: a központi írásbelin elért pontok a következő megoszlásban: 

- magyar: az elért pontszám 70%-a 

- matematika az elért pontszám 50%-a 

Az ideiglenes felvételi jegyzék 2015. március 6-án tekinthető meg intézményünkben. 

 

04  8 évfolyamos gimnázium emelt szintű idegen nyelvi képzés, 9. évfolyamától angol-

német idegen nyelvi tagozat (32 fő)  
 

A 8 évfolyamos gimnáziumot azoknak a kisdiákoknak ajánljuk, akik könnyen tanulnak, 

különösen idegen nyelveket, motiváltak az új ismeretek befogadására, s az átlagnál magasabb 

elvárásoknak is meg tudnak felelni.  

Felvételi követelmények: egységes (központi) írásbeli felvételi vizsga: 2015. január 17. 10.00 

óra  

A felvételi pontok számítása:  
Az elérhető maximális pontszám: 100 pont  

A hozott pontok: 3. év végi és a 4. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen 

nyelv és környezetismeret osztályzatok átlagának tízszerese (max. 50 pont).  

A szerzett pontok: a központi írásbelin elért pontok 50 %- a (max. 50 pont)  

A jelentkezők rangsorolása a fenti pontszámítás alapján történik. Azonos pontszám esetén a 

tanulókról elkötelezettségük alapján döntünk.  

Az egységes írásbeli vizsga eredményét 2015. január 28-án hozzuk nyilvánosságra. Ezen a 

napon 8.00-16.00 óráig lehetőséget biztosítunk a kiértékelt feladatlapok tanulmányozására.  

A jelentkezési lapok gimnáziumunkba történő beérkezésének időpontja: 2015. február 13.  

Jelentkezési lap iskolánkban is kérhető.  
Az ideiglenes felvételi jegyzék 2015. március 6-án tekinthető meg intézményünkben.  

A jelentkezők rangsorolása a fentiekben meghatározottak alapján történik minden 

tagozaton. Azonos pontszám esetén a tanulókról egyházi elkötelezettségük alapján döntünk.  

 

Minden tagozaton a pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2015. január 22. 14:00 óra  

Lehetőséget biztosítunk személyes találkozásra a családokkal előzetes beosztás szerint 

2015. február 24-25-én.  
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Hitoktatás: hitoktatásban minden tanuló a saját vallásának megfelelően részesül az órarendbe 

beépítve. Az ökumené szellemében testvéri kapcsolat fűz bennünket több hazai és külföldi 

történelmi egyházhoz. Diákjaink bekapcsolódnak hazai és külföldi keresztyén ifjúsági szervezetek 

életébe. 

Választható idegen nyelvek: első idegen nyelv: angol vagy német, második idegen nyelv: angol, 

német, francia, orosz, finn, vagy olasz (megfelelő létszámú érdeklődés esetén)  

A 8 évfolyamos gimnáziumban 9. osztálytól emelt szintű képzésen az idegen nyelveket heti 5 

órában tanítjuk. A tanulóknak lehetősége van szakköri keretek között anyanyelvi tanárokkal való 

társalgásra, valamint nyelvvizsgákra, versenyekre való felkészülésre. Egyházi kapcsolatainknak 

köszönhetően a diákok anyanyelvi környezetben is fejleszthetik nyelvtudásukat Németországban, 

az angol nyelvet pedig anyanyelvi lektor segítségével, illetve amerikai egyetemisták által vezetett 

táborokban gyakorolhatják.  

Informatika: a legkorszerűbb tárgyi feltételek mellett oktatjuk az informatika tárgyat. 56 db 

számítógép és 62 db laptop segíti a diákok és tanárok közös munkáját.  

Természettudományos tantárgyak: a 4 évfolyamos gimnáziumban a matematika-fizika, 

valamint a kémia-biológia tantárgyakat csoportbontásban és emelt óraszámban tanítjuk.  

Gépírás - a 7. és 8, illetve a 9. és 10. évfolyamokon a tanulók heti egy órában gépírás-oktatásban 

részesülhetnek.  

Tánc- mozgás- és viselkedéskultúra, zene: 5., 12. évfolyamokon az órarendbe beépítve folyik a 

képzés. Eredményesen működünk együtt a Liszt Ferenc Zeneiskolával, ennek köszönhetően sokan 

járnak hangszeres oktatásra.  

Pályázatok: Az intézmény sikeresen vesz részt több európai uniós pályázaton. A nevelőtestület 

felkészült, és alkalmazza a legkorszerűbb kompetencia alapú és kooperatív tanítási-tanulási 

technikákat, melyet interaktív táblák és korszerű szaktantermek segítenek. A tanórákon a tanulás 

folyamatát „e-tananyagok” teszik hatékonnyá.  

Felvételi előkészítés, tehetséggondozás: Felvételi előkészítés a 11. és 12. évfolyamon 

tehetséggondozás keretei között működik, minden tanévben változóan a tanulók egyéni igényei 

szerint. A tanórán túl szakkörökön, valamint versenyekre való egyéni felkészítés során 

gyarapíthatják ismereteiket az érdeklődő tanulók. Csoportbontásban tanulnak a diákok az 

informatika, idegen nyelv, hittan-, valamint a választott szakirányú órákon. A kutatni, elmélyülni 

vagy szórakozni vágyó diákok számára 12000 kötet áll az iskolai könyvtárban rendelkezésre, 

valamint ugyanennyi kötet az evangélikus gyülekezeti levéltárban.  

Szakköreink: matematika, fizika, biológia, informatika, robotika, idegen nyelvek, magyar nyelv 

és irodalom, könyvtárhasználat, vizuális kultúra, ének, illetve igény szerint valamennyi 

műveltségterületen.  

Sport: labdajátékok (foci, kézi- röplabda és kosárlabda, úszás, iskolai keretek között 

gyakorolhatók. Iskolánk helyet biztosít judo, kajak-kenu sportágak edzéseinek. Tanulóink nagy 

számban választják a vízi sportokat a csónakházak közelsége miatt.  

Továbbtanulási eredményeink:  
Intézményünk a legjobb középiskolák rangsorában a diákok felvételi és versenyeredményei 

alapján évek óta kiváló minősítést kap. Tanulóink pályaválasztása sokszínű. Az egyénre szabott 

felkészítés eredményeképpen pl: műszaki, orvosi egyetemen vagy bölcsészkaron egyaránt 

sikeresen tanulnak. A természettudományos szakirány kiváló felkészülési lehetőséget ad a 

műszaki és természettudományos területeken való továbbtanulásra, hazai és külföldi 

egyetemeken. 

Jövőkép: Az intézmény és fenntartója, a Győri Egyházközség kiemelt állami támogatás 

segítségével 2017-ig korszerű épületekkel bővül és teljesen megújul. 

 

További információk: www.peterfy.hu 

Nyílt nap: 2014. november 4. 17.00 óra (8 és 4 évfolyamos gimnáziumi képzés)  

Nyílt órák: 2014. november 18. az ötödik és kilencedik évfolyamon az 1. és 2. órában 

http://www.peterfy.hu/
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PROHÁSZKA OTTOKÁR ORSOLYITA GIMNÁZIUM,  

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 

9022 Győr, Újkapu u. 2-4. 

Telefon: 96/510-380; Fax: 96/510-381 

E-mail: titkar@prohaszka.gyor.hu 

Honlap: www.prohaszka.gyor.hu 

Igazgató: Németh József 

Fogadóóra: kedd 14:00-15:00 óra 

Pályaválasztási felelős: Czéh Szabolcs 

Fogadóóra: hétfő 14:00-15:00 óra 

 OM azonosító: 030549 

TAGOZATKÓDOK: 

04 4 évfolyamos gimnázium 

06 6 évfolyamos gimnázium 
 

 

Intézményünk a Győri Egyházmegye fenntartása alatt működő egyházi iskola. Az iskola 

vezetésében és az oktatásban egyházi és hitvalló világi személyek vesznek részt. Fontosnak 

tartjuk megismertetni diákjainkkal a keresztény értékeket. A vallási, erkölcsi és közösségi 

nevelést támogatják a hittanórák, a közös szentmisék, a lelki napok, valamint az iskolalelkész 

tevékenysége. Szeretnénk, ha Krisztus személye és tanítása lenne iskolai közösségünk 

összetartó ereje, és a ránk bízott diákok támasza. 

Iskolánk az Orsolyita Rend 1726-ban alapított intézményének oktatási hagyományait 

folytatja, benne óvoda, általános iskola, hat- és négy évfolyamos gimnázium működik.  

Képzési típusok és indítható osztályok 

04 4 évfolyamos gimnázium (a 9. évfolyamon indul) 

06 6 évfolyamos gimnázium (a 7. évfolyamon indul) 

Mindkét iskolatípusban általános gimnáziumi képzés folyik. Évenként egy-egy osztályt 

indítunk 35-35 tanulóval. A nyelvtanulás fontosságát érezve az angol és német nyelvet emelt 

óraszámban (heti 4-5 óra) oktatjuk. Lehetőségként biztosítjuk az informatika területén az 

ECDL vizsgára való felkészítést. A 11-12 évfolyamokon fakultatív órák keretében 

felkészítjük diákjainkat a kétszintű érettségire és a felsőfokú továbbtanulásra. A könyvtár, a 

szakkörök, a sportkör és kirándulások a szabadidő igényes eltöltéséhez nyújtanak segítséget. 

Arra is törekszünk, hogy meghívott művészek, tudósok, előadók segítségével megismertessük 

diákjainkkal a kultúra és művészet jeles értékeit, hogy ezáltal is sokoldalúbb emberekké 

válhassanak.  

A távolabbi településekről érkező lányok számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani 

az iskola szomszédságában, a Szent Orsolya Rend Diákotthonában.  

A jelentkezés módja 

A jelentkezés módja, mind a négyévfolyamos, mind a hatévfolyamos gimnáziumba az 

általános felvételi eljárás keretében történik. A jelentkezési lapok az általános iskolákban 

igényelhetők. A jelentkezés határideje 2015. február 13. 

 A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők jelentkezési lapjukat általános iskolájukban 

adják le. A jelentkezőknek az Oktatási Minisztérium által összeállított központi írásbeli 

vizsgát kell tenniük magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyakból a 

középfokú felvételi eljárás ütemezésében feltüntetett időpontban.  

mailto:titkar@prohaszka.gyor.hu
file:///C:/Users/Halasz.Eniko/AppData/Local/Microsoft/1213prohaszka/Oktatás/Felvételi/Középfokú/www.prohaszka.gyor.hu
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 A 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők, az általános felvételi eljárásnak megfelelően, 

jelentkezési lapjukat iskolánkba juttassák el.  

A felvételi döntés 

 A 4 évfolyamos gimnáziumi képzésre jelentkezők esetén a felvételi döntés a tantárgyi 

eredmények és az írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik. A felvételi vizsga 

során szerezhető pontszámot az alábbi módon számítjuk: 

magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak jegyeinek átlagából, továbbá a matematika, 

történelem, idegen nyelv tantárgyak jegyeiből, illetve az informatika a fizika, kémia, 

biológia, földrajz tantárgyak jegyeinek átlagából számított pontszám, figyelembe véve a 7. 

osztályos év végi valamint a 8. osztályos félévi eredményeket (max. 50 pont), 

a központi írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 pont), 

Kérjük, hogy a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli felvételi vizsga 

eredményét tartalmazó értékelő lapot. 

 A 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél a felvételi döntés a tanulók közismereti 

tantárgyainak eredményéből számított pontszám alapján történik: 

magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, természetismeret, idegen nyelv 

tantárgyak 5. osztályos év végi, 6. osztályos félévi jegyek összegének kétszerese (max. 

120 pont). 

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatos részletes információk (pl. pontszámítás, 

rangsorolás, középfokú felvételi eljárás időpontjai, központi írásbeli felvételi vizsga 

tudnivalói…) az iskola honlapján tekinthető meg. 

 

Nyílt napok: 2014. november 4. 17:00 óra 

            2014. november 6. 17:00 óra 
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RÉVAI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

 
9021 Győr, Jókai u. 21. 

 
Telefon/Fax: 96/526-040 E-mail:  revai@revai.hu Honlap:  www.revai.hu  

Igazgató: Horváth Péter (96/526-040)  
Fogadóóra: kedd 10:00 -12:00  

Pályaválasztási felelős: Kovácsné Szabó Éva (96/526-044)  
Fogadóóra: csütörtök 11:00 -13:00  

OM azonosító: 030695 
 

TAGOZATKÓDOK: 
 

01 4 évfolyamos humán-angol gimnáziumi képzés  
02 4 évfolyamos humán-német gimnáziumi képzés  
03 4 évfolyamos matematika-angol gimnáziumi képzés 
04 4 évfolyamos matematika-német gimnáziumi képzés  
05 4 évfolyamos matematika-fizika gimnáziumi képzés  
06 4 évfolyamos biológia-kémia gimnáziumi képzés 
07 Arany János Tehetséggondozó Program  
08 idegen nyelvi előkészítő képzés  
09 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 

 

 
A különböző profilokhoz kapcsolódó tudnivalók megfogalmazása előtt szeretnénk leszögezni, 
hogy fő célkitűzésünk független az osztályok típusától. A 4 illetve 5 és 6 év alatt azt kívánjuk 
elérni, hogy tanítványaink képesek legyenek megfelelni az érettségi-felvételi vizsgán, 
továbbfejleszthető ismereteket, és széles műveltséget szerezzenek, valamint kulturált 
viselkedésű, az erkölcsi normák szerint élő felnőttekké váljanak. Úgy érezzük ehhez 
iskolánkban adottak a feltételek. Az objektív mutatók (érettségi, egyetemi felvételi 
eredmények, tanulmányi versenyek) és a személyes beszélgetések volt diákjainkkal azt 
bizonyítják, hogy tantestületünk meg tud felelni tanulóink és szüleik ezen elvárásainak. 
 
I.  4 évfolyamos képzés: 
 
Egységesen elmondható, hogy az első két évben az osztálytípusnak megfelelő tantárgyakból 
van emelt szintű képzés, az utolsó két évben a diákok választásuk alapján vesznek részt emelt 
vagy középszintű érettségire való felkészítésen. Iskolánk minden tantárgyból tudja biztosítani 
az eredményes emelt szint eléréséhez szükséges feltételeket.  
Diákjaink számára minden évfolyamon szakköri foglalkozásokat indítunk, hogy az 
érdeklődésüknek megfelelő tárgyakból még mélyebb ismereteket szerezhessenek. 
 
1) Humán jellegű képzés (32 fő)  
 

Azokat várjuk elsősorban a humán osztályba, akiknek jogi, államigazgatási, humán 
tanári, bölcsész, tanítói vagy ezekhez hasonló terveik vannak.  

 
01  4 évfolyamos humán-angol gimnáziumi képzés (16 fő) 

 
Az ide járó diákok a magyar nyelv és irodalom, a történelem, és az angol nyelv 
tanulásához kapnak többlet órákat. Az angol és a német nyelvet haladó és kezdő 
csoportbontásban sajátíthatják el, melyet szintfelméréssel állapítanak meg kollégáink. 

 
02  4 évfolyamos humán-német gimnáziumi képzés (16 fő) 

 
Ebben az osztálytípusban a tanulók a magyar nyelv és irodalom, a történelem, és a 
német nyelv tanulásához kapnak többlet órákat. A német és az angol nyelvet itt is 

mailto:%20revai@revai.h
http://www.revai.hu/
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haladó és kezdő csoportbontásban tanulják. 
 
2) Matematika-idegen nyelvi képzés (32 fő)  
 

Ajánljuk az osztálytípust azoknak, akik közgazdasági, gazdasági jellegű, külkereskedelmi, 
vendéglátóipar vagy idegennyelv-tanári pályára készülnek, illetve nincs határozott 
továbbtanulási elképzelésük.  

 
03  4 évfolyamos matematika-angol gimnáziumi képzés (16 fő) 

 
A matematika-angol nyelvű csoportnál a matematikát és az angol nyelvet tanítjuk 
emelt óraszámban. 

 
04  4 évfolyamos matematika-német gimnáziumi képzés (16 fő) 

 
A matematika-német nyelvű csoportnál a matematikát és a német nyelvet tanítjuk 
emelt óraszámban. 

 
3)  Reál jellegű képzés (32 fő) 
 

05  4 évfolyamos matematika-fizika gimnáziumi képzés (16 fő) 
 

Itt a matematikát, a fizikát és a számítástechnikát tanulják magasabb óraszámban a 
tanulók. A két idegen nyelv az angol és a német, amit az év eleji felmérésnek 
megfelelően csoportbontásban tanulnak a tanulók.  
Ebbe az osztályba azoknak célszerű jelentkezni, akik mérnökök, tanárok, 
matematikusok, fizikusok, informatikusok szeretnének lenni. 

 
06  4 évfolyamos biológia-kémia gimnáziumi képzés (16 fő) 

 
Ebben a csoportban a biológiát és a kémiát tanulják magasabb óraszámban a tanulók. 
A két tanulandó idegen nyelv az angol és a német.  
Azoknak jelentkezését várjuk, akik orvosi, tanári, agrár, biológus, kémikus, vegyész, 
gyógyszerész pályák iránt érdeklődnek. 

 
Jelentkezés és felvételi eljárás: 
 
A tanulóknak a felvételi eljárást megelőzően  központi írásbeli vizsgát tesznek. 

Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45 perc.  
Tartalma: matematika, magyar nyelv és irodalom, amely nagyobb részben készségeket és 
képességeket mér, de kb. 25 %-ban a tanulók tárgyi tudását is számon kéri.  
Az írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. (szombat) 10 óra, akadályoztatás esetén 
január 22. (csütörtök) 14 óra. Az írásbeli vizsgára 2014. december 09-ig kell jelentkezni.  
Az írásbeli vizsga eredményét 2015. február 05-ig hozzuk nyilvánosságra.  
Az eredmény ismeretében az általános iskolai tanuló február 13-ig jelentkezhet iskolánkba 
az általános iskolában kitöltött hivatalos jelentkezési lapon.  
A felvételi pontok számítása:  
Hozott pontok: minden tagozatra egységesen 100 pont. A 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatainak kétszerese.  
Szerzett pontok: 150 pont. Humán tagozaton magyar nyelv és irodalom felvételire 100, 
matematikára 50 pont. A többi tagozaton fordítva.  
Szóbeli felvételi nincs. 

Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulónak tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani. 
 
 
 

II. 5 évfolyamos képzés 
 

07  Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja (18 fő) 
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A programba jelölhető minden valamilyen ok miatt hátrányos helyzetű (akinek a családi 
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a tanuló, 
akinek szülője a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik  
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, illetve az a tanuló is, akit tartós 
nevelésbe vettek, a gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő 
átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes 
hatállyal elhelyezett; vagy a gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő 
kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján rászorult tehetséges diák. 
 
Az ötéves program első, előkészítő-gazdagító évében a tanulók magas óraszámban, kis 

csoportokban tanulnak angol nyelvet és informatikát. Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar 
nyelv és irodalom, valamint a matematika kis csoportokban történő tanítására. A tanulók 
művészeti, természet- és társadalomtudományos ismereteit speciális programok keretében 
gazdagítjuk, és biztosítani tudjuk a magas színvonalú sportolás lehetőségét is. A programban 
résztvevők az előkészítő évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei 
között tanulnak. A programban tanulásmódszertan és drámajáték foglalkozásokon is részt 
vesznek a tanulók, s egyetemi szakemberek, pszichológusok nyújtanak segítséget tehetségük 
kibontakoztatásában. A nevelő-oktató munka délután a kollégiumokban folytatódik, egységet 
alkotva a délelőtti gimnáziumi tevékenységgel, ezért a programban tanulók számára a 
kollégium kötelező.  
A speciális program többletfeladatainak fedezetére a Kormány kétszeres normatívát biztosít. 
Ehhez csatlakozhatnak a delegáló önkormányzatok a tanulók részére biztosított maximum 
havi 6000,- Ft-os tanulmányi ösztöndíjjal vagy szociális támogatással. 
 
A programba pályázni kell! 
 
Pályázati és felvételi eljárás: Pályázni a pályázati egységcsomag hiánytalanul kitöltött 
űrlapjainak beküldésével lehet, amely iskolánkban szerezhető be, vagy letölthetők iskolánk ( 
www.revai.hu) honlapjáról. A pályázat beadási határideje: 2014. december 11. A pályázatot 
a Révai Miklós Gimnázium és Kollégium címére kell küldeni. (9021, Győr, Jókai u. 21.) 
 
A tanulók központi írásbeli vizsgán vesznek részt, amelyre 2014. december 09-ig kell 
jelentkezni.  
A pályázónak ezt a jelentkezési lapot is az iskolánkba kell benyújtania! 
Időpontja: 2015. január 17. 10 óra, pótnap január 22. 14 óra.  
A felvételi pontok számítása:  
Hozott pont: 50 (magyar nyelv-és irodalom (együtt), matematika, történelem, egy idegen 
nyelv és egy természettudományos tantárgy 7. év végi és 8. félévi eredménye).  
Központ írásbeli vizsga eredménye: 50-50 pont  
Képességvizsgáló teszt: 50 pont (figyelem, emlékezet, kombinatív készség) A 
hátrányos helyzetű tanulók összes pontszámát 1,1-szeres értékkel növeljük.  
2015. február 05-ig értesítjük a pályázókat az elért eredményről. 

08 idegen nyelvi előkészítő képzés, 4+1 évfolyamos (18 fő) 
 
Az idejáró diákok a hagyományos négy évfolyamos képzés előtt egy évig speciális 
felkészítésben részesülnek. Az előkészítő évben kiemelt szerepet kapnak az idegen nyelvek 
és az informatika. Emellett képességfejlesztő foglalkozásokon vesznek részt 
(tanulásmódszertan, drámajáték). A későbbiek során is magasabb óraszámban tanulják az 
idegen nyelveket. 

 
A felvételi pontok számítása:  
Hozott pontok: 100 pont, a 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

http://www.revai.hu/
http://www.revai.hu/
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matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak kétszeres összege.  
Szerzett pont: magyar nyelv és irodalomra 100, matematikára 50 pont. 
Jelentkezés, felvételi eljárás és nyílt nap: azonos a négy évfolyamos képzéssel. 
 
III. 6 évfolyamos képzés (34 fő) 
 

09  6 évfolyamos gimnáziumi képzés 
 
Iskolánkban a 6 évfolyamos képzés 1992 szeptemberében kezdődött. Az eddigi tapasztalatok 
igen kedvezőek. A tanulók beilleszkednek az új közösségbe, igen érdeklődők, és nagyobb 
megerőltetés nélkül teljesítik a gyorsabb haladás, illetve a mélyebb megismerés miatti 
magasabb követelményeket. Köszönhetően annak is, hogy úgy látjuk a kiválasztás, a felvételi 
vizsga jól működik. Az első négy évfolyamon általános képzést nyújtunk a diákjainknak. 
Természetesen a képességeik miatt ez lehetővé teszi, hogy magas szintű és a kötelezően előírt 
tananyagnál több tudáshoz jussanak hozzá. Már ekkor kiemelten kezeljük az idegen 
nyelveket és az informatikát, mint két olyan eszközt, amely a mai világban nélkülözhetetlen 

alapot ad. Az első két évben a választott egy idegen nyelvet heti 5 órában tanítjuk. A 
harmadik tanítási évben kezdik el a második idegen nyelv megismerését. Matematikából, 
fizikából, kémiából a tehetséggondozást szakkör formájában oldjuk meg.  
Az utolsó két évben (11-12. évfolyamon) a tanulók érdeklődési körüknek és az emelt-szintű 
érettségire való készülésnek megfelelően választhatnak tantárgyakat.  
A jelentkezés és felvételi eljárás: 
 
A 6 évfolyamos gimnázium első osztályába azok az általános iskolások jelentkezhetnek, akik 
a 6. osztályt sikeresen fejezik be, akik alkalmasak a magasabb szintű képzésre, akik akarnak 
és képesek is céljaikért tenni. A jelentkezők száma várhatóan jóval meghaladja a felvehető 
létszámot. Így a bejutás csak sikeres központi írásbeli felvételi és helyi szóbeli vizsga után 
lehetséges.  
Az írásbeli vizsga időpontja: 2014. január 17. 10 óra, pótnap január 22. 14 óra.  
Az írásbeli vizsgára a jelentkezési lapot 2014. december 09-ig kell benyújtani (Ehhez az  
általános iskola jóváhagyása nem szükséges).  
Az írásbeli felvételi eredményeket 2015. február 05-ig tesszük közzé, majd ennek 
figyelembevételével február 13-ig lehet a gimnáziumtól kapott jelentkezési lapon az 
iskolánkba jelentkezni.  
A szóbeli vizsga időpontja: 2015. február 28. A szóbeli vizsgára kb. 45 tanulót hívunk be. A 
vizsga témaköreit január hónap végén az iskolánk honlapján nyilvánosságra hozzuk.  
A felvételi pontok számítása:  
Hozott pontok: 50 pont, az 5. év végi és 6. félévi magyar nyelv- és irodalom (együtt), 
történelem, matematika, egy idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy 
osztályzatainak összege. Szerzett pontok: írásbeli: 100 pont (50+50) szóbeli 50 pont 
(történelem 20, matematika 15, magyar nyelv 15)  
Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulónak tudunk kollégiumi elhelyezést 
biztosítani. Az iskolánkról időszerű információhoz juthat a  www.revai.hu honlapunkon.  
Nyílt napok: 2014. november 10. és november 12. 15.00 óra 

(4 évfolyamos képzés és idegen nyelvi előkészítő képzés) 

2014. november 10. 17.00 óra (Arany János Tehetséggondozó Program)  
2014. november 13. 15.00 óra (6 évfolyamos képzés) 

 

  

http://www.revai.hu/
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RICHTER JÁNOS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9022 Győr, Rákóczi F. u. 57. 

Telefon/fax: 96/329-742 

E-mail: info@gyorikonzi.hu 

Honlap: www.gyorikonzi.hu 

Intézményvezető: Baross Gábor 

Pályaválasztási felelős: Nagyné Balázs Éva 

OM azonosító: 030724 

TAGOZATKÓD:  

11  humán szakterület, művészet szakmacsoport, szakközépiskolai kerettanterv 
 

 

A 2015/2016-os tanévben induló képzések: 

1. Párhuzamos képzés 9-13. évfolyamon 

2. Szakmai képzés érettségizettek részére 

Képzési idő: párhuzamos képzés esetén (közismeret+szakmai képzés) 5 év, a 12. évfolyam 

végén érettségi vizsga, a 13. évfolyam végén szakképesítő vizsga tehető, és OKJ szerinti 

klasszikus zenész szakképesítés szerezhető. Választható idegen nyelvek: angol, német, 

(énekeseknek kötelező olasz) Felvehető létszám: 22 fő. 

Érettségizettek részére 3 éves szakmai képzést indítunk és a 3. év végén OKJ szerinti 

klasszikus zenész szakképesítés szerezhető. 

Oktatott szakok: zongora, orgona, csembaló, ének, zeneszerzés, hárfa, klasszikus gitár, 

szaxofon, szolfézs-zeneelmélet, és a szimfonikus zenekarban használatos minden hangszer.  

Megszerezhető szakképesítés: Klasszikus zenész.  OKJ azonosító száma: 54 212 05 

Szakmairányai: fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős, magánénekes, zeneszerzés, 

zeneelmélet-szolfézs 

Felvételi követelmények:  

1.  Zenei alkalmassági vizsga: 

hangszeres ill. magánének főtárgy esetében gyakorlati vizsga és      szolfézs írásbeli 

vizsga, 

Szolfézs-zeneelmélet főtárgy esetében szolfézs írásbeli és szóbeli vizsga. 

( Követelmény: a zeneiskola végzős osztályának megfelelő tudásszint.) 

2.  Tanulmányi eredmény: 

A 8. osztály félévi osztályzatai magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika és 

idegen nyelv tantárgyakból 

Zenei alkalmassági vizsga időpontja: 2015. február 19. 9:30 óra 

A zenei alkalmassági vizsga előtt ingyenes konzultációs lehetőségeket biztosítunk, 

amelyeknek időpontja megtalálható lesz honlapunkon. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a zenei írásbeli vizsgát az őket megillető kedvezmények 

szerint tehetik le. 

Kollégiumi férőhely: az igényeknek megfelelően mindkét nem részére biztosított. 

Szakirányú továbbtanulási lehetőségek: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi és 

főiskolai ágazatai, más - hazai és külföldi - egyetemek és főiskolák zeneművészeti karai, 

tanárképző-, tanítóképző-, óvónőképző főiskolák 

Nem szakirányú továbbtanulási lehetőségek: bármely egyetem, főiskola.  

Nyílt nap: 2014. november 20.  10:00 óra  

mailto:info@gyorikonzi.hu
http://www.gyorikonzi.hu/
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SZABADHEGYI MAGYAR-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS 

ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA 

9028 Győr, Konini út 2–4. 

Telefon: 96/414-979, Fax: 96/526-907 

E-mail: szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu 

Honlap: www.szkk-gyor.hu 

Igazgató: Rémi Péter (96/414-979) 

Fogadóóra: szerda 11:00–12:00 óra 

OM azonosító: 030531 

TAGOZATKÓD: 

01 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

 

 

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Tanítványainkat felkészítjük az önálló és hatékony ismeretelsajátításra. Célunk, hogy képesek 

legyenek a kulturált kommunikációra anyanyelven és két idegen nyelven (angol, német). 

Megalapozott műveltséggel, felkészültséggel, kreativitásuk fejlesztésével segítjük őket 

felsőfokú tanulmányaik megkezdéséhez. Az Európa-ismeretek tantárgyat – iskolánk 

specialitását – minden évfolyamon angol vagy német nyelven tanulják tanítványaink. E 

programnak köszönhetően 2002-ben Európai Nyelvi Díjas Intézmény lettünk. 

Vállaljuk az emelt szintű érettségire történő felkészítést magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz és társadalomismeret tantárgyakból, 

valamint angol és német nyelvből. Az informatika tantárgy keretén belül a legkorszerűbb 

tárgyi feltételek mellett ECDL ismereteket oktatunk, és megszervezzük a tanulók 

vizsgáztatását a modulrendszerre. Az angol nyelv és német nyelv magas szintű tanítása 

érdekében többletórát biztosítunk a diákok számára. Az iskola által szervezett projektek 

keretében diákjainknak lehetősége nyílik célnyelvi környezetben a használható nyelvtudás 

fejlesztésére, a nyelvvizsgákra való felkészülésre. Így a megszerezhető nyelvvizsga 

többletpontok révén tovább növelhetik bejutási esélyeiket bármelyik felsőoktatási 

intézménybe. 

Iskolánk elsőként kapta meg Győrött a lehetőséget, hogy a gimnáziumi osztályban a német 

nyelvet tanuló diákok intézményünkben tegyenek sikeres felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát 

(DSD C1). A program keretében működő osztályokban német vendégtanárok is tanítanak. A 

megszerzett DSD nyelvvizsga külföldi továbbtanulás esetén nyelvi felvételi mentességet ad, 

és Magyarországon a maximális nyelvi többlet pontszámot éri a felsőfokú felvételi eljárásban. 

A gimnáziumi képzés: 

Képzési idő: 4 év, felvehető létszám:34 fő. 

Felvételi követelményei: 

 . Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika), amelynek 

 időpontja: 2015. január 17. 10 óra; 

 helye: a tanuló által választott vizsgáztató középiskola (iskolánk is választható 

helyszín). 

Pótló írásbeli felvételi vizsga (magyar, matematika): 2015. január 22. 14 óra. Az írásbeli 

vizsgára a jelentkezési határidő: 2014. december 9. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók 

esetén írásos kérelemben kell igényelni a speciális elbírálást az írásbeliztető intézményben. A 

kérelmet a pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakértői véleménnyel és a jelentkezési 

mailto:szabadhegyi.iskola@kabelnet.hu
http://www.szkk-gyor.hu/
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lappal együtt szintén 2014. december 9-ig kell benyújtani. Ezen szakértői véleményekben 

foglaltak alapján hozza meg a döntést határozat formájában a felvételit írató intézmény 

vezetője (hosszabb felkészülési idő, segédeszköz használata, a vizsga meghatározott részeinek 

értékelése alóli felmentés). 

 

 A 7. és 8. osztályos tanulmányi eredmények közül a felvételi eljárásban a magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, idegen nyelv és történelem tantárgyak osztályzatait 

vesszük figyelembe. 

 Felvételi elbeszélgetést 2015. február 17. és március 6. között tartunk a képzésre 

jelentkezők részére, amelynek során a jelentkezők kommunikációs képességéről 

szeretnénk képet kapni kötetlen beszélgetés formájában. A felvételi elbeszélgetés pontos 

időpontjáról külön értesítést küldünk. 

 

A felvételi pontok számítása: 

a. Hozott pontok: 50 pont, amely a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi magyar 

nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem tantárgyak osztályzatainak 

összege. Amennyiben az SNI tanulót mentesítették a fentiekben felsorolt tantárgyak 

valamelyikéből az értékelés alól, akkor a helyettesítő tantárgyak sorrendje a következő: 

földrajz, biológia, fizika, kémia. 

b. Szerzett pontok: 120 pont, amely a következőkből adódik össze – magyar nyelv és 

irodalom központi írásbeli 50 pont, matematika központi írásbeli 50 pont, szóbeli 

elbeszélgetés 20 pont. 

Amennyiben az SNI tanuló mentességet kapott valamelyik központi feladatlap megírása 

alól, úgy a másik feladatlap eredményét duplázzuk. 

 

A felvételi eljárás során a tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontszámok összege 

alapján történik. Azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben 

részesülnek: 
1) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve akiknek sajátos helyzete azt 

indokolja,  

2) akiknek a lakóhelye vagy tartózkodási helye Győrben van  

3) a központi írásbeli vizsgán több pontot szerzett tanulók,  

4) a hozott pontokból több pontot szerzett tanulók. 

 

Az általános iskolai tanulók 2015. február 13-ig jelentkezhetnek gimnáziumi osztályunkba 

az általános iskolájuk által hozzánk továbbított hivatalos jelentkezési lapon, hozzá csatolva a 

tanuló központi írásbeli eredményét rögzítő Értékelő lap másolatát. 

 

A gimnáziumba főként azokat a tanulókat várjuk, akik az idegen nyelvek tanulása iránt 

érdeklődnek, és jó eséllyel szeretnének majd jelentkezni a felsőfokú továbbtanulásra. 

 

Nyolcadik osztályos diákok számára ingyenes felkészítő foglalkozást szervezünk magyar 

nyelvből, matematikából, valamint részletes tájékoztatást tartunk a felvételi elbeszélgetésre 

vonatkozóan 2014. november 28-án és december 6-án (szombaton) 10 órakor. A 

foglalkozásokra való jelentkezésről, és egyéb tudnivalókról iskolánk honlapján keresztül lehet 

tájékozódni: http://www.szkk-gyor.hu 

 

Nyílt napok: 2014. november 10-11. 16:30 óra. 

  

http://www.szkk-gyor.hu/
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT EGÉSZSÉGÜGYI  

ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

9024 Győr, Cuha u. 2. 

Telefon: 96/332-855, fax: 96/332-573 

E-mail: titkarsag@szentgyorgyi.hu 

Honlap: www.szentgyorgyi.hu 

Igazgató: Pákozdi Magdolna (96/332-855) 

Fogadóóra: kedd 14:30–16:00 

Pályaválasztási felelős: Sándor Gabriella (96/332-855) 

Fogadóóra: szerda 14:30–15:00 

 OM azonosító: 030703 

TAGOZATKÓDOK: 

11 Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakközépiskola 

12 Egészségügyi szakközépiskola 
 

23 Szociális gondozó és ápoló szakiskola 
 

 

Az iskola bemutatása: 

 

Iskolánk fontos szerepet tölt be a nyugat-dunántúli régió közoktatásában, hiszen minőségileg 

megfelelő felkészültségű alap- és középfokú végzettségű szociális, egészségügyi és vízügyi 

szakembert képezünk, valamint az arra képes és motivált tanulókat felkészítjük arra, hogy 

eredményesen vegyenek részt a szakirányú felsőoktatásban. 

Célunk, hogy egy, a szakmai teljesítményt értékelni tudó, a munkaerő-piaci elvárásoknak 

megfelelő követelményeket támasztó iskolában professzionális tudáshoz, végzettséghez 

segítsük azokat: 

 akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az egészségügyi, szociális és vízügyi pályát 

válasszák hivatásul, 

 akik kellő kreativitást és tudásvágyat éreznek magukban ahhoz, hogy intézményünkben 

képezzék tovább magukat. 

A nálunk végzett tanulók elhelyezkedési lehetőségei kedvezőek, az általunk kiadott 

szakképesítések a munkaerőpiacon keresettek. 

Kollégiumi férőhelyet, elhelyezést tudunk biztosítani. 

Szeretettel várjuk a más megyékből érkező jelentkezőket is. 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

11 Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakközépiskola 

4 évfolyamos szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv, környezetvédelem-

vízgazdálkodás ágazati oktatás 

Indítható osztályok száma: 1 osztály (30 fő). 

Felvételi feltételek: 

Központi írásbeli   50% 

Hozott pontszámok    50%  

(Az 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és természetismeret/biológia tantárgyakból.) 

mailto:titkarsag@szentgyorgyi.hu
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Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli vizsgán elért eredmény dönti el. 

A központi írásbelin az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy 

pontszámát számítjuk kétszeresen. A hozott pontok számításánál értékelés alóli felmentés 

esetén a természetismeret/biológia tantárgy eredményét számítjuk kétszeresen. 

A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető. 

A 9. évfolyamra jelentkezés feltétele a jogszabályban meghatározott előírásoknak, 

egészségügyi követelményeknek való megfelelés. 

A környezetvédelem-vízgazdálkodás szakközépiskola képzési szerkezete: 

A 9–12. évfolyamon szakképzési kerettanterv alapján folyik a képzés. A 12. évfolyam 

környezetvédelem-vízgazdálkodás szakközépiskolai érettségivel zárul. 

A 13. szakképző évfolyamon megszerezhető szakképesítés: vízügyi technikus. 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10.00 (a pótfelvételi időpontja: 

2015. január 22. 14.00). 

A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön jelentkeznie kell 2014. december 9-éig. 

12 Egészségügyi szakközépiskola 

4 évfolyamos szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv, egészségügyi ágazati 

oktatás 

Indítható osztályok száma: 2 osztály (60 fő). 

Felvételi feltételek: 

Azonosak a 11-es kódú képzésnél leírtakkal. 

Az egészségügyi szakközépiskola képzési szerkezete: 

A 9–12. évfolyamon szakképzési kerettanterv alapján folyik a képzés, a 12. évfolyam 

egészségügyi szakközépiskolai érettségivel zárul. 

A 13. évfolyamon megszerezhető szakképesítések: egészségügyi asszisztens, gyakorló 

ápoló. 

Ráépülés: 14. évfolyam – ápoló. 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10.00 (a pótfelvételi időpontja: 

2015. január 22. 14.00). 

A központi írásbeli vizsgára a tanulónak külön jelentkeznie kell 2014. december 9-éig. 

 

Szakiskolai képzés: 

 

23 Szociális gondozó és ápoló szakiskola 

3 évfolyamos szakiskolai képzés 

Indítható osztályok száma: 1 osztály (28 fő). 

A szociális gondozó és ápoló szakiskola képzési szerkezete: 

A 9–11. szakképzési évfolyamon párhuzamosan zajlik a szakmai képzés és a közismereti 

tananyag feldolgozása. Kiemelt figyelmet fordítunk az idegen nyelvi képzésre. A gyakorlati 

oktatás a 9. évfolyamon az iskola demonstrációs termeiben zajlik, majd a 10. évfolyamtól 

Győr város egészségügyi és szociális intézményeiben.  

A képzés szakmai vizsgával zárul, a megszerezhető OKJ-s szakképesítés: szociális gondozó 

és ápoló. 

Felvételi feltételek: 

Az 5., 6. és 7. osztály év végi, valamint a 8. osztály félévi eredményei magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem és természetismeret/biológia tantárgyakból. 

Pontazonosság esetén a sorrendet a 8. osztály félévi eredménye dönti el. 

A hozott pontok számításánál az egyik tantárgyból értékelés alóli felmentett tanuló esetén a 

természetismeret/biológia tantárgy eredményét számítjuk kétszeresen. 

A felvételi eljárás során maximum 100 pont szerezhető. 
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A 9. évfolyamra jelentkezés feltétele a jogszabályban meghatározott előírásoknak, 

egészségügyi követelményeknek való megfelelés. 

 

Nyílt napok: 2014. november 17:00 óra  

           2014. november 19. 15:00 óra. 

Helyszíne: Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola aulája. 
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VERES PÉTER MEZŐGAZDASÁGI ÉS 

ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3. 

Telefon: 96/427-522; Fax: 96/526-459 

E-mail: titkarsag@veresp-gyor.sulinet.hu 

Honlap: http://www.veresp-gyor.sulinet.hu 

Igazgató: Gazdag Andrea 

Fogadóóra: kedd 9:00- 10:00 

Pályaválasztási felelősök: Dr. Csóka Jánosné, Dombiné Pörneczi Melinda 

Fogadóóra: hétfő 8:00-9:00 

OM azonosító: 030741 

TAGOZATKÓDOK: 

 11 mezőgazdaság ágazat: állattenyésztő és állategészségügyi technikus   

 12 mezőgazdaság ágazat: mezőgazdasági technikus 

 13 élelmiszeripar ágazat: élelmiszeripari analitikus technikus 

 14 élelmiszeripar ágazat: élelmiszeripari technikus 

 
01  lovász 

02 mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 

03 pék  

04 húsipari termékgyártó  

 

 

Iskolánk fő feladata: 

Olyan, az új gazdálkodási környezetben alkalmazkodni tudó, korszerű technológiai és 

közgazdasági ismeretekkel rendelkező mezőgazdasági és élelmiszeripari szakemberek 

képzése, akik iránt folyamatos munkaerő-piaci igény is van. 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

11 Mezőgazdaság ágazat - Állattenyésztő és állategészségügyi technikus (OKJ: 54 621 

01) 

12 Mezőgazdaság ágazat  – Mezőgazdasági technikus (OKJ:54 621 02)  ÚJ SZAKMA!!! 

13 Élelmiszeripar ágazat - Élelmiszeripari analitikus technikus (OKJ:54 541 01)  

14 Élelmiszeripar ágazat - Élelmiszeripari technikus (OKJ: 54 541 02) 

A képzés jellemzői  

 9-12. évfolyamokon közismereti képzés + szakmai alapozó képzés 

 a 12. év végén érettségi vizsga, melynek kötelező tárgyai: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv (német vagy angol) és egy szakmai vizsgatárgy 

 13. évfolyam: szakképző szakasz (mindegyik szakon) 

 13. év végén komplex szakmai vizsga 

 szakirányú továbbtanulási lehetőség: agrár és élelmiszeripari egyetemek, főiskolák  

A jelentkezés módja:  

Iskolánkba jelentkezési lapon kell jelentkezni. 

A jelentkezési lapok kitöltése: 

11-es kód mezőgazdaság ágazat szöveget kell beírnia azoknak a jelentkezőknek, akik az 

állattenyésztő és állategészségügyi technikus szakra kívánnak jelentkezni. 
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12-es kód mezőgazdaság ágazat szöveget kell beírnia azoknak a jelentkezőknek, akik a 

mezőgazdasági technikus szakra jelentkeznek 

13-as kód élelmiszeripar ágazat szöveget kell beírnia azoknak a jelentkezőknek, akik 

élelmiszeripari analitikus technikus szakra jelentkeznek. 

14-es kód élelmiszeripar ágazat szöveget kell beírnia azoknak a jelentkezőknek, akik 

élelmiszeripari technikus szakra jelentkeznek. 

A vizsgázó teljesítményének mérése: 

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.  

A tanulókat a hozott és a szerzett pont (max. 200 pont) összesítése alapján rangsoroljuk.  

Hozott pont: 

Az általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi (magyar nyelv és magyar 

irodalom osztályzatának átlaga, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia) 

osztályzatait összeadjuk. (max.100 pont) 

Szerzett pont: 

A központi írásbeli vizsgán elért eredmény alapján. (magyar nyelv max. 50 pont, matematika 

max. 50 pont) 

FIGYELEM! A 2015/2016. tanévre történő beiskolázásnál központi írásbelit nem kell 

írnia CSAK a Mezőgazdaság ágazat - Mezőgazdasági technikus képzésre jelentkező 

tanulónak!! 

A vizsgázó teljesítményének mérése: 

Orvosi alkalmasság és megfelelő tanulmányi eredmény.  

A tanulókat a hozott és a szerzett pont ( max. 200 pont ) összesítése alapján rangsoroljuk.  

Hozott pont: 

Az általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi (magyar nyelv és magyar 

irodalom osztályzatának átlaga, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia) 

osztályzatait összeadjuk. (max.100 pont) 

A központi írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű tanulónak a Nkt. 51.§ (5.) bekezdése és 

a szakértői vélemény alapján a hosszabb felkészülési időt, ill. segédeszköz felhasználását 

biztosítjuk. 

Az SNI tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján 

mentesül a felvételi tárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, 

akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. Ez alól 

kivétel, ha a képzés végén, az érettségi vizsgán nem mentesíthető a vizsgatárgy alól (pl. 

állattenyésztő és állategészségügyi, mezőgazdasági technikus, élelmiszeripari analitikus 

technikus, élelmiszeripari technikus képzésnél a matematika, idegen nyelv), ekkor a pontjait a 

felvételi tárgy osztályzatának 0 értékkel való beszámításával számoljuk. Az SNI tanulók a 

jelentkezési laphoz mellékeljék az érvényes szakértői vélemény másolatát. 

Pontazonosság esetén: 

 A központi írásbeli dolgozatok összpontszáma alapján. 

 A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika 

tantárgyak jegyeinek összesítése alapján. 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 óra 

A központi írásbeli vizsga helye: Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző 

Iskola 9028. Győr Régi Veszprémi u. 1-3. 

Megszerezhető végzettség: 

Mindegyik szakon a 12. évfolyam végén érettségi bizonyítványt, a 13. év végén szakmai 

bizonyítványt lehet szerezni. 
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A végzett szakemberek által betölthető munkakörök:  

Az Állattenyésztő és állategészségügyi technikusi oklevéllel rendelkezők középszintű 

vezetőként menedzselik a mezőgazdasági termelést. Munkájuk során szoros kapcsolatot 

tartanak az állatorvossal, segédkeznek a betegellátás, szűrővizsgálatok, sebészeti, 

szaporodásbiológiai, élelmiszerhigiéniai, és egyéb hatósági feladatok végrehajtásában. 

Külföldi gyakornoki programban való részvételi lehetőség. (USA, Hollandia, Németország, 

Svédország) 

A Mezőgazdasági technikusok a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az 

azokhoz kapcsolódó műszaki,gazdálkodási, szakterületen, munkacsoportokat irányítanak. 

A végzett szakemberek a korszerű agronómiai és technikai eljárások alkalmazásával a piac 

igényeinek megfelelő minőségi termékek előállítására, a termelés menedzselésére korszerű 

ismeretekkel rendelkeznek. 

A szakképesítés letételéhez mezőgazdasági vontató vezetői engedély szükséges, amely 

iskolánkban megszerezhető.  

A Mezőgazdasági technikusi bizonyítvány megszerzése után egy év alatt Növényvédelmi 

szaktechnikusi, vagy Kertészeti szaktechnikusi bizonyítvány szerezhető, az ilyen végzettségű 

szakemberekre rendkívül nagy kereslet mutatkozik. 

Külföldi gyakornoki programban való részvételi lehetőség. (USA, Hollandia, Németország, 

Svédország) 

Az Élelmiszeripari analitikus technikus szakon végzettek középszintű élelmiszeranalitikai 

vezetői feladatokat élelmiszeripari laboráns, élelmiszerbiztosító, művezető, élelmiszeripari 

technológus munkakört látnak el. Üzemi és speciális laboratóriumi élelmiszervizsgálatokat 

végeznek. 

Az Élelmiszeripari technikusi oklevéllel rendelkezők önállóan vagy mérnöki irányítással 

élelmiszeripari technikusi feladatokat végeznek. Élelmiszeripari üzemekben, 

laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi, mennyiségi vizsgálatában, 

átvételében, tisztításában, osztályozásában, hűtésében, feldolgozásában, a csomagolás és a 

tárolás munkáiban vesznek részt. 

A technikusi szakokon végzett tanulók szakmai ismereteik alapján felsőfokú szakirányban 

tudnak továbbtanulni. 

Német-angol nyelvű EUROPASS is igényelhető. 

 

 

 

Szakiskolai képzés: 

 

- A szakiskolai képzés 3 éves. 

- Gyakorlati munkahely minden szakmában biztosított. 

Iskolánkban oktatott szakok tagozatkódjai: 

01 Lovász (OKJ: 34 621 02) 

02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (OKJ: 34 811 02) 

03  Pék (OKJ: 34 541 04) 

04 Húsipari termékgyártó (OKJ: 34 541 03)  

A jelentkezési lapok kitöltése: 

- 01-es tagozatkód, szöveget kell írnia minden jelentkezőnek a jelentkezési lapjára, aki a 

Lovász szakra jelentkezik. 

- 02-es tagozatkód, szöveget kell írnia minden jelentkezőnek a jelentkezési lapjára, aki a 

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó szakra jelentkezik.  
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- 03-as tagozatkód, szöveget kell írnia minden jelentkezőnek a jelentkezési lapjára, aki a  

Pék szakra jelentkezik. 

- 04-es tagozatkód, szöveget kell írnia minden jelentkezőnek a jelentkezési lapjára, aki a 

Húsipari termékgyártó szakra jelentkezik. 

A vizsgázó teljesítményének mérése: 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27.§ (4) bekezdése szerinti 

követelmények és a megfelelő tanulmányi eredmény. 

A tanulókat a hozott pont alapján rangsoroljuk.  

Felvételi pont számítása: 

Az általános iskola 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi (magyar nyelv és magyar 

irodalom osztályzatának átlaga, idegen nyelv, történelem, matematika, kémia, biológia) 

osztályzatait összeadjuk.(max.100 pont) 

Az SNI tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján 

mentesül egy tantárgy értékelése és minősítése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, 

akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. Az SNI 

tanulók a jelentkezési laphoz mellékeljék az érvényes szakértői vélemény másolatát. 

Pontazonosság esetén:  

 Az 5. 6. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, 

matematika tantárgyak jegyeinek összesítése alapján. 

 A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, magyar irodalom, matematika 

tantárgyak jegyeinek összesítése alapján. 

Megszerezhető végzettség: 

A végzett szakemberek által betölthető munkakörök:  

A Lovász oklevéllel rendelkezők részt vesznek a ló napi mozgatási feladatainak ellátásában 

és alapkiképzésében, biztosítják a ló szakszerű gondozását, takarmányozását, a ló optimális 

tartási körülményeit. 

A Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó megszervezi, irányítja és elvégzi a 

kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a 

termékek értékesítésével kapcsolatos munkákat.  

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, 

mezőgazdasági termék előállítást) biztosít. Ismeretei birtokában idegen családok háztartási 

feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására is képes. 

Iskolánk jellegéből adódóan biztosítjuk a virágkötészet elméleti és gyakorlati ismeretek 

elsajátítását. 

A Pék szakember együttműködve munkahelyi vezetőivel, képes bármely sütőipari termék 

kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben, mint nagyüzemben.  

A kenyerek készítéséhez és a péksütemények-finom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, 

dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb) tésztát, tölteléket készít, majd azt 

feldolgozza. Ellenőrzi a sütés folyamatát. 

A Húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek 

darabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, 

csomagolása és értékesítése. 

Munkavégzése során gépeket kezel, berendezéseket üzemeltet, adminisztrációs munkát is 

végez 

A szakképző tagozaton végzett tanulóink iránt rendkívül nagy a piaci igény. 

A szakképző szakokon végzett tanulóknak, nappali képzés keretén belül érettségi 

bizonyítvány megszerzését tervezzük.  

Német-angol nyelvű EUROPASS is igényelhető. 
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Tanórán kívüli tevékenység 
Iskolánkban a szakmákhoz kapcsolódó természetbúvár, színjátszó-kör, történelem, lovas, 

gépjárművezetői szakkörök működnek. 

A sportolást nagyméretű füves labdarúgó pálya, 3 kispálya, tornaterem, kondi terem biztosítja. 

Kollégiumi elhelyezés: a jogos igénylőknek kollégiumi férőhelyet biztosítunk. 

Figyelem! Ezen tájékoztató a 2014. október 01-én hatályos jogszabályok és a fenntartói 

állásfoglalás alapján készült!  

Amennyiben a későbbiekben megjelenő változások a 2015/2016. tanévre vonatkozóan 

újabb/más előírásokat (is) tartalmaznak, akkor a módosítást megtesszük. 

Az egyes szakok részletesebb leírása megtalálható honlapunk – www.veresp-gyor.sulinet.hu – 

megfelelő menüpontjának kiválasztásával. 

 

Nyílt nap: 2014. november 12. 16:00 óra 

  

http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/
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Kapuvár területén működő középfokú oktatási intézmények 

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLA 

9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2.  

Telefon: 96/2411-333; Fax: 96/595-034 

E-mail: kiszi@mail.ipari-kapuvar.sulinet.hu 

Honlap: www.ipari-kapuvar.sulinet.hu 

Igazgató: Nagyné Szabó Nikoletta 

Pályaválasztási felelős: Mertschenkné Patyi Katalin 

OM azonosító:030760 

TAGOZATKÓDOK: 

01 szakács                                      OKJ: 34 811 04          28 fő 

02 ipari gépész                           OKJ: 34 521 04          18 fő 

03 kőműves és hidegburkoló OKJ: 34 582 08          18 fő 

04 pék                                             OKJ: 34 541 04          28 fő 

 

 

Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemelkedő színvonalú tárgyi és személyi 

feltételeinkre alapozva végez általános műveltséget is megalapozó képzést.  

A képzési idő: 3 év, a képzés OKJ szakmai vizsgával zárul. 

A képzés időtartama alatt ~70%-ban szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanulók iskolai 

tanműhelyekben és/vagy külső képzőhelyen (vállalatoknál) tanulószerződéssel. 

Felvételi eljárás: 

Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi írásbeli vizsgán. 

A tanulók az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi – valamennyi 

tantárgyból képzett – átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 

Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. 

A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasság. 

Felvételi kérelmek elbírálása: 

A felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a 

felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. osztály félévi eredménye 

jobb. 

Kollégiumi elhelyezés: 

Igény esetén kollégiumi elhelyezést csornai középiskolai kollégiumban tudunk biztosítani. A 

felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni. 

Ösztöndíjak: 

A 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében állami szakiskolai ösztöndíjat kapnak a 

gazdaság által igényelt szakképesítést tanulók. Iskolánkban jelenleg a szakács, a kőműves és 

hidegburkoló, valamint az ipari gépész szakma is érintett. A támogatás 10 000–30 000 Ft 

között alakul a tanulmányi eredménytől függően.  

 

Az elméleti oktatást jól felszerelt tantermeinkben tartjuk.  

Tanműhelyeinkben fémipari és építőipari szakmák szakmai képzése történik. Iskolánk 

rendelkezik egy modern tankonyhával, ahol a vendéglátás-turisztika, valamint az 

élelmiszeripar szakterület diákjai készülnek a választott szakmájukra.  

mailto:kiszi@mail.ipari-kapuvar.sulinet.hu
http://www.ipari-kapuvar.sulinet.hu/
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Iskolánkban idegen nyelvként német nyelvet tanítunk, az informatikai képzést modern 

számítógépekkel biztosítjuk. 

Tanulmányi és sportversenyek szervezésével segítjük elő tanulóink szakmai és testi fejlődését. 

 

Szeretettel várjuk a nálunk tanulni szándékozó fiatalokat. 

 

Nyílt nap: 2014. november 5-én 9:00 és 11:00 óra között tájékoztatóval és iskola-

bemutatással várunk minden érdeklődőt. A tanulók megnézhetik a kiválóan felszerelt 

tanműhelyeinket és az ott folyó gyakorlati munkát.  
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FELSŐBÜKI NAGY PÁL GIMNÁZIUM 

9330 Kapuvár, Fő tér 25. 

Telefon: 96/241-266; Fax: 96/241-890 

E-mail: felsobuki@mail.felsobuki.sulinet.hu 

Honlap:www.felsobuki.sulinet.hu 

Igazgató: Bernád Csaba 

OM azonosító:030692 

TAGOZATKÓDOK: 

01 4 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv; emelt óraszámú képzés angol és 

német nyelvből, emelt óraszámú oktatás informatika tantárgyból; csoportbontások 

idegen nyelvből, matematikából és informatikából 

02 8 évfolyamos, kerettantervre épülő helyi tanterv; emelt óraszámú képzés angol és 

német nyelvből, emelt óraszámú oktatás informatika tantárgyból; csoportbontások 

idegen nyelvből, matematikából és informatikából (5-8. osztályban magyar nyelv és 

irodalomból) 
  

 

Iskolánkban 328 nappali tagozatos diák tanul 12 tanulócsoportban. Kétféle képzést folytatunk 

1992 óta. A nyolcosztályos tagozaton, nyolc évfolyamon egy-egy tanulócsoportban, a 

négyosztályos tagozaton, négy évfolyamon, szintén egy-egy tanulócsoportban folyik az 

oktatás. Ehhez a szükséges tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezünk. Az iskola tárgyi 

feltételei az elmúlt néhány évben sokat javultak. Üzembe helyeztünk egy modern, számítógép 

által vezérelt, 18 munkahelyes nyelvi laboratóriumot, két számítástechnikai szaktantermet, 24 

órás szélessávú Internet-hozzáféréssel. A kapuvári tanulók aránya 48%, amiből látszik, hogy 

iskolánk jelentős kistérségi központ szerepet is betölt. 

Az iskola legfőbb célkitűzése a felsőfokú tanulmányokra való felkészítés, másrészt a 

továbbtanulni nem szándékozókat az érettségi vizsgáig kívánjuk eljuttatni, biztosítva 

számukra az alapokat. Kiemelt szerepet szánunk a magyar nyelv és irodalomnak, az idegen 

nyelveknek, a matematikának és az informatikának. Ez óraterveinkben is megmutatkozik, 

mivel magyar nyelvből 5-8. osztályokban, idegen nyelvből, matematikából és informatikából 

az egész képzésünk során csoportbontásban tanítunk. Céljaink eléréséhez a fentieken túl a 11. 

és 12. évfolyamos diákok számára összesen 14 csoportban szervezünk felkészítőket az emelt 

szintű érettségi vizsgákra. Szakköröket, tömegsport órákat, érettségi felkészítő, egyéni 

felkészítő és felzárkóztató foglalkozásokat is tartunk a tanulók választása szerint. 

Továbbtanulási eredményeink jók. Az elmúlt 5 év felvételi eredményei alapján iskolánkat az 

országos sorrendben a 37. helyre sorolták. A megyei listán a 4. helyen állunk. 

Egyre több tanulónk tesz középfokú és felsőfokú nyelvvizsgát az oktatott nyelvekből, és évről 

évre emelkedik az emelt szinten letett érettségi vizsgák száma is. Számos tanulónkat vették fel 

az idén is különböző felsőfokú oktatási intézménybe, így orvosi és gyógyszerészeti 

egyetemre, műszaki egyetemre, közgazdasági vagy különböző tudományegyetemekre. Sok 

szép eredménnyel büszkélkedhetünk a tanulmányi, kulturális és sportversenyek területén is. 

Valamennyi tantárgyi programunkban, az iskola munkájának egészében a nevelés-oktatás 

összhangjának megteremtésén fáradozunk. 

 

 

Nyílt napok:  2014. november 11. 16.00 óra (a 8. osztályosok számára) 

2014. november 12. 16.00 óra (a 4. osztályosok számára)  

mailto:felsobuki@mail.felsobuki.sulinet.hu
http://www.felsobuki.sulinet.hu/
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Mezőörs területén működő középfokú oktatási intézmény 

MAGYAR MŰHELY ÁMK GIMNÁZIUM 

9097 Mezőörs, Fő u. 64. 

Telefon: 96/587-003 

E-mail: jelentkezes.mmamk@gmail.com 

Honlap: www.mma-mezoors.hu 

Pályaválasztási felelős: Sarkadi Dóra igazgatóhelyettes 

OM azonosító: 102290 

TAGOZATKÓDOK: 

01 általános tantervű, négy évfolyamos gimnázium 

02 általános tantervű, öt évfolyamos gimnázium, angol nyelvi előkészítő évfolyam 

 

 

 

Rólunk: 
Intézményünk 15 éves múlttal rendelkező, folyamatosan fejlődő alapítványi fenntartású 

tandíjmentes magániskola. Gimnáziumunk célja, hogy a diákok ökumenikus keresztény és 

nemzeti értékekre építve, környezettudatos gondolkodásra nevelve művelt emberré, 

kiegyensúlyozott személyiséggé váljanak.  

 

A képzés jellemzői: 
Gimnáziumunk országos beiskolázású. Többcélú intézményként saját általános iskolánkból is 

fogadjuk tanulóinkat. Várjuk más iskolák azon diákjait, akik vállalt értékeinkkel elfogadóak, 

kis osztályközösségben, befogadó környezetben szeretnének magas szintű tudást szerezni. Az 

értelmi intelligencia fejlesztése mellett hangsúlyos az érzelmi intelligencia fejlesztése is. A 

2013/2014-es tanévtől diákjaink részt vesznek a közösségi szolgálat teljesítésében. 

 

Tagozatok, továbbtanulási lehetőségek: 
 

01-es kód: 4 évfolyamos általános gimnáziumi kerettanterv:  
első idegen nyelv az angol nyelv, második idegen nyelv a német nyelv. A korszerű oktatást 

multimédiás eszközök, digitális táblák segítik. Tanulóinkat felkészítjük a sikeres felsőfokú 

tanulmányokra, vagy szakmai továbbtanulásra. Az érettségire való felkészülést kis létszámú 

(3-5 fős), az érdeklődésnek megfelelő fakultációk segítik. 

 

02-es kód: 4 évfolyamos+ 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből gimnáziumi kerettanterv: 

első idegen nyelv az angol nyelv, második idegen nyelv a német nyelv. Az első idegen 

nyelvből az első évfolyamon heti 18 órát tartunk. További tantárgyak magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem társadalom és állampolgári ismeretek, informatika, családi 

életre nevelés (közösségi óra), testnevelés. A második idegen nyelvet a következő évfolyamtól 

heti 3 órában oktatjuk. A képzés elsődleges célja a felsőfokú tanulmányokra való 

felkészülés. Alapos nyelvi felkészítés mellett belső vizsgákkal szeretnénk tanulóinkat 

ösztönözni a minél előbbi sikeres nyelvvizsga letételére. A középszintű érettségire való 

felkészítés mellett emelt szintű felkészítést is nyújtunk. 
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Felvételi eljárás: 
A jelentkezés általános rendjének megfelelően a jelentkezési lapot iskolánk címére, az 

adatlapot a Felvételi Központba kell eljuttatni. 

Írásbeli, szóbeli felvételi vizsga nincs. Szóbeli elbeszélgetésre -2015. 02. 25.-minden 

jelentkezőt behívunk. Kézzel írt önéletrajzot és a 8. osztályos ellenőrző könyvet is kérjük. 

A 02-es kódú képzésre azon tanulók jelentkezését várjuk, akik idegen nyelvből (angol) a 7.-8. 

évfolyamon legalább 4-es érdemjegyet szereztek. 

A felvételi kérelmek elbírálása 

 az általános iskola 7. osztály tanév végi, és a 8. osztály félévi tanulmányi eredmény és 

 a szóbeli elbeszélgetésen szerzett benyomás alapján történik 

 

Tanórán kívüli lehetőségek: 
Katona-suli, cserkészet, nyári táborok, túrák-kirándulások, mindennapos sportolás, 

népfőiskolai előadások szakmailag ismert nagy tekintélyű előadókkal, tehetségek gondozása, 

tanulási nehézséggel küzdő szorgalmas diákjaink megsegítése, jól felszerelt könyvtár, 

„szilencium”tanulószoba, tanulmányi versenyek, zeneoktatás, néptánc, lelki napok, 

hagyományőrző alkalmak, színházbérlet, változatos iskolai és osztályprogramok 

 

Kollégiumi elhelyezés: 
Festői szépségű Bársonyos község (5 perc autóbusszal) korszerűen felújított 19. sz-i 

épületében. 

 

Nyílt nap: 2014. november 19. 17:00 óra 

     óralátogatások:  2. óra:  8: 45;  

3. óra: 9: 50;   

4. óra: 10: 45 óra 

Előzetes egyeztetés alapján az érdeklődők más időpontban is ellátogathatnak iskolánkba. 
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Mosonmagyaróvár területén működő középfokú oktatási intézmények 

HALLER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 

9200 Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15.  

Telefon: 96/213-222; Fax: 96/211-743 

E-mail: hallerj@freemail.hu 

Honlap: www.halleriskola.hu 

Igazgató: Némethné Fucsik Edit 

Pályaválasztási felelős: Bakos Bulcsú – szakközépiskola, érettségi utáni szakképzés 

Csörgits Krisztián - szakiskola 

OM azonosító:030496 

TAGOZATKÓDOK: 

10 szakács     OKJ: 34 811 04 

20 pincér     OKJ: 34 811 03 

30 cukrász    OKJ: 34 811 01 
 

40 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, szakközépiskolai képzés 
 

 

Iskolánk 1910 óta létezik. 1993 óta oktatunk szakács, cukrász, pincér szakmákat. 1999-től 

vendéglátóipari, idegenforgalmi szakközépiskolaként is működünk. 

 

Szakiskolai képzés 

 

Ágazati besorolás XXVII. Vendéglátóipar, Szakmacsoport: 18. Vendéglátás–turisztika  

Képzési idő: 3 év.  

Megszerezhető szakma: (8. évfolyam után)  

szakács: (OKJ-szám: 34 811 04) tagozatkód: 10 

pincér: (OKJ-szám: 34 811 03) tagozatkód: 20 

cukrász:  (OKJ-szám: 34 811 01) tagozatkód: 30 

Felvételi: az 5, 6, 7. osztályos év végi, a 8. osztályos félévi érdemjegyek alapján.  

A szakmák elsajátítását segítő környezet:  

pincér szaktanterem, 2 tankonyha, 2 cukrász tanműhely 

Egyéb lehetőségek 

számítástechnikai szaktantermek, ECDL vizsga lehetősége, sportcsarnok 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

40 Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, szakközépiskolai képzés 

Képzési idő: 4 év 

Felvételi követelmények: az 5, 6, 7. osztály év végi, 8. osztály félévi érdemjegyei. 

Tanulóink a 9-12. évfolyamon közismereti tárgyakat, valamint az ágazati szakközépiskolai 

képzés keretében a vendéglátás-turisztika szakmacsoport alapozó tantárgyait tanulják pl.: 

Vendéglátó gazdálkodás, Szakmai számítás, Marketing és kommunikáció a gyakorlatban, 

Foglalkoztatás, Szakmai idegen nyelv. 

Kötelező idegen nyelvként a német és angol nyelvet oktatjuk heti 4, illetve 2 órában. 

Az idegen nyelv és szakma gyakorlására német nyelvterületen is lehetőség van. 
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A 12. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, matematikából, egy idegen nyelvből, valamint egy szabadon választott 

tantárgyból. 

A sikeres vizsga után felsőoktatási intézményekbe jelentkezhetnek, illetve iskolánkban az 

érettségi utáni szakképzéseiben vehetnek részt Vendéglátásszervező-vendéglős vagy 

Turisztikai szervező és értékesítő szakképesítést szerezhetnek. 

Oktatást támogató környezet: 

- 5 szakmai tanműhely 

- nyelvi labor 

- számítástechnikai szaktanterem 

- sportcsarnok 

Egyéb lehetőségek: 

- külföldi tanulmányutak 

- hazai tanulmányutak és kirándulások 

- országos versenyeken való részvétel 

- városi rendezvényeken való részvétel 

- kollégiumi elhelyezés lehetősége 

- Europass - bizonyítványkiegészítő megszerzése 

- Mobilitas-igazolvány megszerzése 

 

Nyílt nap: 2014. december 5. 9:00 – 12:00-ig 
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HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ 

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA 

9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás u. 3. 

Telefon/Fax: 96/211-788 

E-mail: info@hunyadimovar.hu 

Honlap: www. hunyadimovar.hu 

Igazgató: Borsics József 

Pályaválasztási felelős: Rosta Béla 

Fogadóóra: csütörtök 10:30-12:00 

 OM azonosító:030744 

TAGOZATKÓDOK: 

01 közlekedési szakmacsoport, közlekedésgépész ágazat – autószerelő 

03 kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, kereskedelem ágazat – 

kereskedő 

04 egyéb szolgáltatások szakmacsoport, szépészet ágazat – gyakorló kozmetikus, gyakorló 

fodrász 
 

11 gépészet szakmacsoport – ipari gépész (géplakatos) 

12 gépészet szakmacsoport – központi fűtés, és gázhálózat rendszerszerelő 

13 gépészet szakmacsoport – gépi forgácsoló 

21 faipari szakmacsoport – asztalos 

31 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció – eladó 

51 építészet szakmacsoport – kőműves és hidegburkoló 

52 építészet szakmacsoport – festő, mázoló, tapétázó 

61 vegyipari szakmacsoport – műanyag-feldolgozó 

62 vegyipari szakmacsoport – fröccsöntő (Híd II.) 

32 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció – élelmiszer-, vegyi áru és gyógynövény 

eladó (Híd II.) 
 

 

 

 A felvételi eljárás során kizárólag a tanulmányi eredményeket vesszük figyelembe: a 7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatait átlagoljuk, ha valamely tantárgyból a 

tanuló felmentéssel rendelkezik, az kimarad az átlag számításából. A felmentett tanulónak 

a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és az 

általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát. A 

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

a 8. osztály félévi átlagát vesszük figyelembe, 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. Nem számítjuk az átlagba az ének, technika, 

rajz, testnevelés tantárgyak osztályzatait. 

 A végleges felvételi rangsorból kizárja magát a tanuló, ha a nyolcadik év első félévének 

osztályzatai között bármelyik tantárgyi jegye elégtelen. A tanuló felvételre csak akkor 

kerülhet, ha elégtelen osztályzatát a nyolcadik tanév végére eredményesen kijavítja, és ha 

az iskola rendelkezik még a tanuló által a felvételi eljárásban korábban megjelölt 

szakirányban üres férőhellyel. Az esetlegesen megüresedett férőhely betöltésére a felvételi 

eljárás szabályai az érvényesek. 

 A szakközépiskolai felvétel feltétele, hogy a tanuló felvételi eljárás szerint számított 

tantárgyi átlaga nem lehet 2,5 alatt. 
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Szakközépiskolai képzés 

 

01 közlekedési szakmacsoport, közlekedésgépész ágazat – (+1 év) autószerelő 

03 kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, kereskedelem ágazat 

– (+1 év) kereskedő 

04 egyéb szolgáltatások szakmacsoport, szépészet ágazat – (+1 év) gyakorló kozmetikus, 

vagy gyakorló fodrász 

 

Képzési idő: 4+1 év 

Az érettségi után betölthető munkakörök: 

Közlekedésgépész szakközépiskolai érettségi vizsga után: karosszéria összeszerelő 

Kereskedelem szakközépiskolai ágazat elvégzése után: kereskedelmi ügyintéző 

Szépészet szakközépiskolai érettségi vizsga után: műkörömépítő, szolárium kezelő 

Érettségi vizsga után megszerezhető szakképesítések (2 év): 

 közlekedésgépész ágazat: autószerelő 

 kereskedelem ágazat: kereskedő  

 szépészet ágazat: gyakorló kozmetikus, gyakorló fodrász 

 

Szakiskolai képzés 

 

11 gépészet szakmacsoport – ipari gépész (géplakatos) 

12 gépészet szakmacsoport – központi fűtés, és gázhálózat rendszerszerelő 

13 gépészet szakmacsoport – gépi forgácsoló 

21 faipari szakmacsoport – asztalos 

31 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció – eladó 

51 építészet szakmacsoport – kőműves és hidegburkoló 

52 építészet szakmacsoport – festő, mázoló, tapétázó 

61 vegyipari szakmacsoport – műanyag-feldolgozó 

62 vegyipari szakmacsoport – fröccsöntő (Híd II.) 

32 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció – élelmiszer-, vegyi áru és 

gyógynövény eladó (Híd II.) 

Képzési idő: 3 év. 

 

Nyílt nap: 2014. november 5. 17:00 óra 

       2014. december 10. 8.00-12.00 (a gyakorlati helyeken) 
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MOSONMAGYARÓVÁRI BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, 

INFORMATIKAI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 6. 

Telefon: 96/578-150; Fax: 96/578-156 

E-mail: bolyaimovar@gmail.com 

Honlap: www.bolyai-oktatas.hu 

Igazgató: Kocsis Zoltán 

Pályaválasztási felelős: Szabó Edit, Bernáth Rita (96/578-152) 

OM azonosító: 030734 

TAGOZATKÓDOK: 

01 informatika ágazat 

02 közgazdasági ágazat 

03 kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció ágazat 

04 ügyvitel ágazat 
 

 

Bolyai: „Hagyomány és megújulás” 

A mosonmagyaróvári Bolyai-iskola több mint 118 éves múltjával a város egyik legrégibb 

oktatási intézménye. A múlt értékeinek tisztelete és a megújulásra való nyitottság adja az 

intézmény filozófiáját.  Ezt bizonyítja, hogy az iskola az 1990-es években felvállalta a 

közgazdasági képzést, majd alkalmazkodva a változó kor igényeihez ezt kiegészítette az 

informatikával is. Az elmúlt 25 évben a régió elismert szakközépiskolájává nőtte ki magát, 

mely jól képzett szakemberekkel látja el a térség cégeit. Szakmai palettánk évről évre változik 

és bővül, figyelemmel követve a munkaerőpiac igényeit, segítve ezzel a nálunk végzettek 

elhelyezkedését. 

Miért érdemes a Bolyaiban középiskolásnak lenni? 

A Bolyai az a hely, ahol a középiskolások közismereti tárgyakból alapos felkészítést kapnak a 

közép- és emelt szintű érettségire, ezzel lehetőséget kapnak arra, hogy felsőfokú 

intézményekben folytassák tanulmányaikat. 

Tanirodánkban és jól felszerelt szaktantermeinkben elsajátíthatják az általuk választott 

szakmai elméleti és gyakorlati ismereteit, a középiskola elvégzése után naprakész 

szakemberként kereshetnek állást a munkaerőpiacon. 

Lehetőséget nyújtunk két idegen nyelv tanulására is, mert napjainkban egy jó szakember 

számára az idegen nyelvek tudása elengedhetetlen. Tanítványaink nyelvtudásukat a 11-

12.évfolyamon szakmai idegen nyelv tanulásával mélyíthetik el. 

Magas szintű oktatás nem valósulhat meg az egyéni bánásmódra épülő nevelés nélkül. 

Számunkra az is fontos, hogy diákjaink jól érezzék magukat az iskolában, szívesen 

emlékezzenek majd középiskolás éveikre. A számos program, rendezvény, bál, kirándulás ezt 

segítik elő. 

01 Informatika ágazat 

Az informatika ágazat oktatásának keretében tanulóink megismerkednek a műszaki pályák 

világával, az informatikai szakmában alkalmazott anyagokkal és eszközökkel, a műszaki 

ábrázolás és képfeldolgozás alapjaival, a számítógép-programozással és az adatbázis-

kezeléssel. 

A szakmai ismeretek elsajátítása során tanulóink: 

 megismerik a műszaki pályák világát 
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 megismerkednek az informatikai szakmában alkalmazott anyagok és eszközök 

általános tulajdonságaival, felhasználhatóságával 

 előkészülnek a számítógéppel támogatott ábrázolás és képfeldolgozás technikájával 

foglalkozó tevékenységekhez szükséges ábrázolási ismeretek és alkalmazások 

elsajátítására 

 megismerik az algoritmikus elemeket és az alapvető programozási tételeket 

 elsajátítják a rendszerelméleti és az adatbázis-tervezési ismereteket 

A szakmacsoportos alapozó gyakorlatok révén tanulóink: 

 begyakorolják a programozási tételek és módszerek alkalmazását 

 elsajátítják a méréstechnika legfontosabb elemeit 

 megismerik a digitális technika alapelemeit 

04 Ügyvitel ágazat 

Az ügyvitel ágazatban  az irodai asszisztens szakma oktatását tervezzük.  

A képzés belépő az üzleti adminisztráció világába. Az irodai asszisztens a vezető „jobb keze”. 

Szervezéssel kapcsolatos feladatokat lát el. Angol és német nyelven kommunikál. 

Adatbeviteli feladatot végez, ügyvitel-technikai eszközöket, berendezéseket használ, iratokat, 

dokumentumokat kezel. Selejtez, leltároz, dokumentumszerkesztési feladatot végez, 

jegyzőkönyvi dokumentumot készít, adatfelvétel, eseményrögzítés előkészítésével 

kapcsolatos feladatokat lát el. Elektronikus szövegfeldolgozást, irat- és 

dokumentumszerkesztést végez, számítógépen információt kezel. Gazdálkodással kapcsolatos 

feladatot végez, jegyzőkönyv-vezetési feladatokat lát el. Kapcsolatot létesít és tart fenn. 

Alkalmazza a számítástechnikát. Tisztában van a hivatali, üzleti levelezés formai, nyelvi 

szabályaival, alapvető szókincsével. Etikett és protokollismeretek birtokában rendezvényeket, 

programokat szervez.  

 

A végzett diákok otthonosan mozoghatnak a vállalkozások irodai adminisztrációja, az 

ügyvitel területén.  

 

Betölthető munkakörök: titkári, irodai adminisztrátori, ügyintézői, irodai szakmai irányítói és 

egyéb ügyviteli jellegű munkakörök ellátására jogosít fel.  

02 Közgazdaság ágazat 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő 

számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló 

elvégzésére.  

A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő 

nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, 

lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat.  

Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági 

eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a 

főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 
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A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök FEOR megnevezése: pénzügyi 

ügyintéző, bérelszámoló, számviteli ügyintéző, pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor, általános iskolai adminisztrátor, iratkezelő, irattáros, analitikus könyvelő. 

Vállalkozási és bérügyintéző 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével 

kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Alkalmas a vállalkozások működésével 

összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, 

részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a 

pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes 

pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a 

bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal 

kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a 

biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat, 

igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek. 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök FEOR megnevezése: pénzügyi 

ügyintéző, bérelszámoló, analitikus könyvelő, készlet és anyagnyilvántartó,általános iskolai 

adminisztrátor, iratkezelő, irattáros. 

03 Kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció ágazat 

Logisztikai ügyintéző 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A logisztikai ügyintéző feladata a feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, 

lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:  

- rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában feladatokat 

ellátni  

- tervezési feladatokat végezni az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban  

- kezelni a reklamációs eseteket  

- elvégezni a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket  

- az árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végezni  

- nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végezni  

- kapcsolatot tartani a partnerekkel, ügyfelekkel  

- döntés-előkészítéssel, információgyűjtéssel, elemzéssel segíteni a menedzsmentet  

- munkájához tartozó informatikai és irodai eszközöket kezelni 

 

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök FEOR megnevezése: 

anyaggazdálkodó, felvásárló (logisztikai ügyintéző, anyaglogisztikus) 

 

Nyílt nap: 2014. november 25. 9:00-től  
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MOSONMAGYARÓVÁRI ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, 

KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES 

GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY 

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 97. 

Telefon: 96/576-462; Fax: 96/579-427 

E-mail: info@eltes.hu 

Honlap: www.eltes.hu 

Igazgató: Vargáné Éder Etelka 96/576-462 

OM azonosító: 038501 

TAGOZATKÓD: 

01 készségfejlesztő speciális szakiskola 

 

Tervezett képzések a 2014/2015-ös tanévre: 

 

Szakmacsoport Képzés időtartama Felvehető létszám 

Szőnyegszövés 4 év 8 

Háztartástan 4 év 8 

 

Felvehető tanulók köre: Pedagógiai Szakszolgálat – Szakértői Bizottság által kiállított 

szakvéleménnyel rendelkező, középsúlyosan értelmi fogyatékos, autista tanulók  

Felvételi követelmények: A 8. évfolyamról szóló bizonyítvány. Felvételi vizsga nincs 

A képzés jellemzői: A 9-10. évfolyam a szakmai alapozást, előkészítést szolgálja a 

közismereti tárgyak oktatása mellett. A 11-12. évfolyamon a kézi szőnyegszövést, illetve a 

háztartásvezetést sajátítják el a tanulók. Idegen nyelvi oktatás nincs. 

Kollégium: A távolabbról érkező tanulóknak kollégiumi ellátást biztosítunk. 

 

Nyílt nap: 2014. november 4. 8:00 óra 

 

  

mailto:info@eltes.hu
http://www.info@eltes.hu/
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MOSONMAGYARÓVÁRI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM 

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. 

Telefon: 96/576-470; Fax: 96/217-155 

E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu 

Honlap:www.kossuthmovar.hu 

Igazgató: Horváth Éva 

Fogadóóra: szerda 14:00-16:00 óra 

Pályaválasztási felelősök: Szabóné Sári Zsuzsanna és Veres Mária 

igazgató-helyettesek (96/576-470) 

 OM azonosító: 030701 

Telephely kódja: 002 

TAGOZATKÓDOK: 

01 angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos gimnáziumi képzés  

02 4 évfolyamos angol nyelvi emelt szintű képzés  

03 4 évfolyamos német nyelvi emelt szintű képzés 

04 4 évfolyamos természettudományos profilú emelt szintű képzés  

05 4 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű iskolai oktatás 

06 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, matematika emelt szintű oktatás  

07 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, német nyelvi emelt szintű oktatás  

 

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium a színvonalas oktatás és a gyermekközpontú 

nevelés évszázados hagyományait őrzi. Ezek szellemében kíván ma is a társadalom változó 

igényeihez rugalmasan alkalmazkodva, korszerű keretek között nevelni és oktatni. Az 

érettségiig több különböző osztálytípusban, ezeken belül is sokféle többlettanulási 

lehetőséggel juthatnak el tanulóink. Diákjaink tudását kétévente (a 8. és 10. évfolyamon) 

belső vizsgákon mérjük. A 11-12. évfolyamon emelt szintű érettségire felkészítő kurzusokat 

szervezünk diákjaink felsőfokú tanulmányainak segítésére.  

1.  Négy évfolyamos általános kerettanterv alapján működő gimnáziumi képzés -2 

osztály 

A nappali tagozaton folyó négyéves gimnáziumi oktatás céljául a továbbtanulásra való 

felkészítést tűztük ki. Diákjaink közel 80 %-a nyer felvételt felsőfokú intézménybe.  

A gimnáziumi osztályoknál már a 9. évfolyamtól élünk az emelt szintű oktatás 

lehetőségével: egy-egy tárgyat magasabb óraszámban oktatunk, a tanuló választása szerint. 

1.1. Az angol nyelvi emelt szintű képzést (tanulmányi terület kódja: 02), illetve  

1.2. a német nyelvi emelt szintű képzést (tanulmányi terület kódja: 03) nyújtó osztályainkban 

minden tanuló heti 6 órában tanulhatja az első idegen nyelvet. Létszámtól függően a 

diákok egyik csoportja kezdő szintről indul, a másik csoportban a haladók folytatják 

eddigi tanulmányaikat, akik már több éve tanulták a választott nyelvet. (A 

csoportbeosztás szintfelmérés alapján történik!) 

1.3. A természettudományos profilú emelt szintű csoportban (tanulmányi terület kódja: 04) 

a 9. és 10. évfolyamon heti 4 órában tanulják a matematikát és heti 2 többletórában – 

váltva – a fizika, a földrajz, a biológia és a kémia tantárgyakhoz kapcsolódó 

terepgyakorlatok, az új modern természettudományos laboratóriumainkban végzett 

kísérletek, számítógépes programok, projektek szolgálják a tanulók érdeklődésének 

felkeltését és a tananyag elmélyítését.  

mailto:titkarsag@kossuthmovar.hu
http://www.kossuthmovar.hu/
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1.4. A magyar-német két tanítási nyelvű (tanulmányi terület kódja: 05) képzés 1987-ben 

indult iskolánkban. A képzés tartalmának folyamatos fejlesztésével igazodunk a 

jelentkező tanulók igényeihez. Végzős diákjaink 4,2-4,4-es tantárgyi átlagai, országos 

versenyeredményeik, a számos német felső és angol középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány 

mutatja a képzés eredményességét. Diákjaink iskolai szervezésben szerezhetik meg a 

nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt német nyelvből (Deutsches 

Sprachdiplom Stufe II). 

Valamennyi diákunk számára németországi diákcsere programban való részvétel 

lehetőségét kínáljuk fel, legkiválóbb tanulóink németországi ösztöndíjakat is elnyernek. 

Nyelvtudásuk birtokában akár közeli osztrák felsőoktatási intézményekben is diplomát 

szerezhetnek.  

Német nyelven tanítjuk a történelem, a földrajz, a biológia és a civilizáció tantárgyakat.  

Az utolsó két évben a felsőfokú tanulmányokra készítünk fel. 

Az eredményes oktató-nevelő munkáról a jól felkészült hazai tanárok mellett osztrák és 

német vendégtanárok is gondoskodnak.  

A két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány megszerzéséhez a német nyelven kívül még 

legalább két tantárgyból kell németül érettségizni. 

 

A négy évfolyamos két tanítási nyelvű oktatásra a felvétel feltételei:  

- B1 szintű német nyelvtudás, amelyről felvételi elbeszélgetés keretében győződünk meg. 

- A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi bizonyítványban a magyar nyelv és 

irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak osztályzatainak átlaga 3,8 

fölött legyen. 

Minden osztálytípusban az első idegen nyelv a német vagy az angol. Második idegen 

nyelvként diákjaink az angol és a német mellett, elegendő jelentkező esetén az olasz, a latin és 

az orosz közül választhatnak.  

Diákjaink jelentős része egy vagy két nyelvvizsgával hagyja el az iskolát. 

A négy évfolyamos gimnáziumi felvétel feltételei: 

A négy évfolyamos gimnáziumba felvételt nyernek azok a tanulók, akiknek 

 a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi bizonyítványában nincs elégséges osztályzat, 

valamint  

 a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv, illetve a képzési 

területének megfelelő további tantárgyak osztályzatainak átlaga 3,5 fölött van. A 

természettudományos tagozatra jelentkező tanulók maguk választhatják ki az 1.3. pontban 

felsorolt négy tantárgy közül azt, amelynek osztályzatát beszámítani kívánják.  

Az idegen nyelvi emelt szintű képzésnél az idegen nyelv osztályzata duplán számít.  

 

2. Öt évfolyamos gimnáziumi képzés – 2 osztály 

01 angol nyelvi előkészítő osztály + négyéves gimnáziumi képzés  

A 2004/2005-ös tanévtől az Oktatási Törvény nyelvi előkészítő osztály indítását tette 

lehetővé. Iskolánk kiemelkedő szintű idegen nyelv tanítási gyakorlatára alapozva angol nyelvi 

intenzív képzést szervezünk. Ezen osztálytípus tanulói  középfokú vagy felsőfokú 

nyelvvizsga-bizonyítványt szereznek tanulmányaik végéig angol nyelvből, emellett sokan 

sikeres nyelvvizsgát tesznek német nyelvből is. 

A nyelvi előkészítő osztályban az angol nyelvet heti 15 órában, a német nyelvet heti 3 órában 

tanítjuk. A fennmaradó órákban a tanulók matematika és magyar nyelvi tudásának szinten 

tartása a cél. A 9., 10., 11. évfolyamon heti 2 órában informatika oktatása folyik. Ezután 

lehetőség van helyben az ECDL vizsga letételére. 
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Felvételi eljárás 

A jelentkezőnek az Oktatási Hivatal által elkészített, központilag kiadott egységes 

kompetencia alapú írásbeli vizsgán kell részt vennie.  

A felvételi vizsgán anyanyelvi és matematika feladatlapot oldanak meg a tanulók. A központi 

írásbeli vizsgafeladatok elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a 

képességeket és készségeket, amelyek a középfokú iskolában való eredményes 

továbbtanuláshoz szükségesek.  

Az írásbeli vizsga helye: Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium; Mosonmagyaróvár, 

Gorkij u. 1.  

Az írásbeli vizsga időpontja: 2015. január 17. 10:00 óra, pótnap január 22. 14:00 óra.  

Az írásbeli vizsga időtartama: 2x45 perc, a két vizsgarész között 15 perc szünettel. 

A felvételi eljárás (vizsga) ingyenes. 

A felvételi rangsor (összesen maximum 200 pont) az alábbiak alapján alakul ki:  

- a központi írásbelin elért pontok összege (maximum 100 pont), 

- a 7. év végi és a 8. félévi magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika,  

  idegen nyelv osztályzatainak  a kétszerese (maximum 100 pont)  

A központi írásbeli vizsgán a sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, 

magatartási zavarokkal küzdő tanulók esetében a nemzeti köznevelési törvény által 

meghatározott (51.§ 5. bek.) feltételeket biztosítjuk. Amennyiben a jelentkező tanulónak az 

írásbeli felvételivel kapcsolatban speciális igénye van, akkor a jelentkezési laphoz csatolja a 

rehabilitációs bizottság, vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét és az erre vonatkozó 

szülői kérvényt. A benyújtott kérvényt az iskola igazgatója bírálja el, döntéséről határozatot 

hoz és erről a szülőt az írásbeli vizsga előtt írásban tájékoztatja. 

Az írásbeli vizsgára 2014. december 9-ig kell jelentkezni. Jelentkezési lap az iskola 

titkárságán kérhető, vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető.  

Az írásbeli vizsga eredményét február 05-ig hozzuk nyilvánosságra. Az eredmény 

ismeretében kell február 13-ig jelentkezni az általános iskolában kitöltött hivatalos 

jelentkezési lapon.   

 

3. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés – 1 osztály 

3.1. Emelt szintű matematika oktatás (tanulmányi terület kódja: 06) 

A Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban folyó matematikatanításnak jeles 

hagyományai vannak. Célunk nemcsak a matematikai tehetségek felkarolása, hanem az 

intenzív szellemi munka és a sokoldalú személyiségfejlesztés révén az értelmiségi pályákra 

való felkészítés is.  

A matematika tagozatos osztály diákjai emelt óraszámban tanulják a matematikát két 

szaktanár közreműködésével. A 9. évfolyamtól kezdve oktatunk második idegen nyelvet, a 

tanulók az angol, német, elegendő jelentkező esetén latin és orosz nyelvek közül 

választhatnak. Az utolsó két évben a felsőfokú tanulmányokra készítünk fel. 
 

3.2. Emelt szintű német nyelvi oktatás (tanulmányi terület kódja: 07) 

A hat évfolyamos német nyelvi emelt szintű képzés tehetséggondozási célú, továbbtanulásra, 

értelmiségi pályákra készít fel. Ezért olyan jól tanuló, jó német nyelvi előképzettségű, jelenleg 

hatodik osztályos gyerekek jelentkezését várjuk, akik sokoldalúan érdeklődők, természetes 

igényük a szellemi munka, szorgalmasak, kitartóak.  

A német nyelvet a hat évfolyamon heti 5-6 órában tanítjuk. Ez az óraszám magas szintű 

nyelvtudás megszerzésére ad lehetőséget.  
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Minden tanulónak optimális feltételeket teremtünk a középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány 

megszerzéséhez, az emelt szintű érettségi letételéhez, továbbá diákjaink iskolai szervezésben 

szerezhetik meg a nemzetközi felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt (Deutsches Sprachdiplom 

Stufe II.)  

A második idegen nyelvet a 9. évfolyamtól kezdjük el oktatni.  

Az utolsó két évben a felsőfokú tanulmányokra készítünk fel. 
 

A hatosztályos tagozatunkra azokat a diákokat várjuk, akiknek az 5. évfolyamon év végén és 

a 6. évfolyamon félévkor legalább négyes osztályzatuk volt a fő tantárgyakból (magyar 

irodalom, magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv).  

A felvételkor a tanulmányi eredmény alapján rangsorolunk.  

Jelentkezési lap kérhető iskolánk titkárságán január második felében. 

 

Fontos tudnivalók 

Jelentkezési határidő: 2015. február 13.  

Jelentkezés módja: az általános iskolában igényelhető jelentkezési lapon. 

Körzethatár nincs. Mindkét nembeli tanulónak elhelyezést biztosítunk a Gulyás Lajos 

Kollégiumban (városi kollégium).  

Pontazonosság esetén minden tagozaton egységesen a következő szempontokat érvényesítjük:  

Az azonos teljesítményt elérő tanulók között előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos, 

valamint a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén 

található. Továbbá igazgatói döntés alapján azt a tanulót, akinek testvére vagy gondviselője az 

iskola tanulója volt.  

 

Nyílt napok:  2014. október 15. 16.30 Osztálytípusok bemutatkozása 

   2014. november 12.  10.00 Tájékoztató + bemutató órák  

             2015. január 21. 16.00 Egyéni tanácsadás 
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PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA  

9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 4. 

Telefon: 96/576-476, 576-477; Fax: 576-478 

E-mail: iskola@piaristamovar.hu 

Honlap: www.piaristamovar.hu 

Igazgató: Vereb Zsolt 

Pályaválasztási felelősök: Némethné Gyetvai Anna igazgatóhelyettes 

Fitus Tibor igazgatóhelyettes 

Fogadóóra: hétfő, péntek: 14:00-15:00 

OM azonosító: 030502 

TAGOZATKÓDOK: 

11 angol nyelvi-humán gimnáziumi képzés 

12 német nyelvi-humán gimnáziumi képzés 

13 természettudományos gimnáziumi képzés 

14 informatika szakos gimnáziumi képzés 

 

 

Induló osztályok száma: 2 (36-36 fő osztályonként) 

 

A képzés jellemzői: 

A mosonmagyaróvári piarista iskola 275 éves múltra tekint vissza, őrizve a keresztény erkölcs 

alapjaira épülő oktatás-nevelés hagyományait. 

A vallásos szellemiség megtartásával alkalmazkodunk a mai kor elvárásaihoz, képzéseinket 

az új kihívásoknak megfelelően alakítjuk. 

Gimnáziumunk országos beiskolázású 4 évfolyamos középiskola, melybe saját diákjainkon 

kívül olyan keresztény értékrendet tisztelő fiatalokat várunk, akik más intézményben végezték 

általános iskolai tanulmányaikat. 

Idegen nyelvekből tagozatos óraszámban, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből, természettudományos tárgyakból és informatikából emelt óraszámban 

tanítunk.  

Tanulóink a közismereti tárgyakon kívül felekezetnek megfelelően hittant is tanulnak. 

 

Az angol nyelvi-humán (tagozatkód 11), illetve a német nyelvi-humán (tagozatkód 12) 

osztályunkban a tagozatnak megfelelő nyelvet heti 5 órában, a második nyelvet heti 3 órában 

tanulhatják a diákok. Harmadik, választható nyelv a latin, melyet szakköri, vagy fakultációs 

keretben ajánlunk. A humán profilnak megfelelően a magyar nyelv és irodalom, valamint 

történelem tantárgyakat emelt óraszámban oktatjuk. 

A természettudományos (tagozatkód 13), illetve az informatikai (tagozatkód 14) 

osztályunkban a matematikát, egy természettudományos tantárgyat (biológia, fizika, vagy 

kémia), az informatikát és az egyik választott idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk. A 

másik nyelvet itt is heti 3 órában tanulhatják a diákok, valamint ebben az osztályban is 

választható harmadikként a latin nyelv.  

A sikeres nyelvvizsga letételéhez vizsgára felkészítő foglalkozásokat tartunk.  A fizika, 

kémia-biológia, rajz szaktantermek mellett a kor elvárásainak megfelelően jól felszerelt 

informatika szaktanterem, és nyelvi laboratórium segíti a megfelelő előrehaladást a 

tanulásban.  
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A 11. és 12. osztályokban a továbbtanulásnak, illetve az érdeklődésnek megfelelően szinte 

minden tárgyból lehet fakultációt választani; valamint felkészítünk a közép- és emelt szintű 

érettségire. Emellett számos szakkör, tánc- és zenetanulási lehetőség áll az érdeklődők 

rendelkezésére. 

Lehetőséget biztosítunk sportolásra, kulturális értékek megismerésére és kirándulásra, ahol 

diákjaink közösségi és művészeti élményekkel is gazdagodhatnak (kenuzás, lovaglás, atlétika, 

röplabda, természetjárás, nemzetközi és országos diáktalálkozók, színház-, hangverseny- és 

képzőművészeti kiállítás-látogatás, stb.). 

A gimnáziumot azok tudják sikeresen elvégezni, akik az általános iskolában jó eredményt 

értek el, komoly szándékuk és kedvük van új ismeretek szerzésére. 

Intézményünk büszke arra, hogy jó alapokat biztosít a sikeres továbbtanuláshoz mind humán, 

mind reál műveltségterületen. Szép számú nyelvvizsgával, emelt szintű érettségivel, stabil 

erkölcsi értékekkel, fejlett érzelmi intelligenciával, piacképes tudással bocsátjuk útra 

diákjainkat. 

Megszerezhető végzettség: gimnáziumi érettségi bizonyítvány 

Jelentkezés: 

A kilencedik évfolyamba jelentkezők számára a felvételi eljárás a következők szerint történik: 

- Matematika és magyar nyelv tantárgyakból központ írásbeli felvételi vizsgát tartunk.  

- A felvételi maximális pontszáma 150 pont (nyelvi humán tagozaton a központi írásbeli 

alapján magyar nyelv 50 pont, matematika 50 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

eredményei alapján: idegen nyelv 20 pont, történelem 10 pont, magyar nyelvtan 10 pont, 

magyar irodalom 10 pont. 

- A természettudományos és az informatika tagozaton a központi írásbeli alapján magyar 

nyelv 50 pont, matematika 50 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály év végi eredményei 

alapján: fizika 10 pont, földrajz 10 pont, kémia 10 pont, biológia 10 pont, informatika 10 

pont. 

- A felvételről a fenti pontrendszer összege alapján az igazgató sorrendet állapít meg. 

- Pontazonosság esetén a kötelező érettségi tárgyak (magyar, matematika, idegen nyelv, 

történelem) pontösszege dönt. 

- Ismételt azonosság esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos tanulót, illetve azt a 

jelentkezőt, akinek sajátos helyzete ezt indokolja. 

Továbbtanulási lehetőség: hazai és külföldi felsőoktatási intézmények (egyetemek, 

főiskolák) bármely szaka, bármely Okj-s képzés. 

 

Nyílt napok:  2014. október 15. 8:00-12:00 óráig 

2014. november 4. 8:00-12:00 óráig 

2015. január 29. 8:00-12:00 óráig 
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Pannonhalma területén működő középfokú oktatási intézmény 

PANNONHALMI BENCÉS GIMNÁZIUM, 

EGYHÁZZENEI SZAKKÖZÉPISKOLA 

ÉS KOLLÉGIUM 

9090 Pannonhalma, Vár 1  

Telefon: 96/570-140; Fax: 96/570-141 

E-mail: gimnazium@osb.hu 

Honlap: www.phbences.hu 

Igazgató: Hardi Titusz OSB 

Pályaválasztási felelős: Bakiné Farkas Ilona (96/570-140) 

OM azonosító: 030697 

TAGOZATKÓDOK: 

    01 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 

    02 6 évfolyamos gimnáziumi képzés 

    03 egyházzenei szakközépiskola (párhuzamos képzés) 
 

 

Iskolánk, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Egyházzenei Szakközépiskola és Kollégium 

életét a hagyomány és a folyamatos megújulás jegyében alakítja. Fontosnak tartjuk megőrizni 

az ezerötszáz éves bencés rend, az ezeréves pannonhalmi monostor és a jelenlegi formájában 

hetven évvel ezelőtt épült és szerveződött iskola tradícióját. Ugyanakkor a folyamatos 

pedagógiai megújulás, az új utak keresése jellemzi XXI. századi iskolánkat, amelynek 

fenntartója a Pannonhalmi Főapátság. 

Célkitűzésünk az, hogy diákjaink a keresztény nevelés, a magas szintű oktatás és a sokoldalú 

szabadidős tevékenység során felkészüljenek a keresztény értelmiségi előtt álló feladatokra. 

Nem csupán a felsőbb tanulmányokra kívánjuk elvezetni őket, hanem arra, hogy teljes 

emberré váljanak, és otthonra találjanak a teremtett világban. 

Pannonhalma ezer éves falai között diákjaink megtalálhatják a számukra megfelelő kihívást a 

magas szintű oktatás, a személyes hit és elköteleződés, a közösség, a művészetek és a sport 

területein egyaránt. A kollégium személyes odafigyelést biztosító közössége, széleskörű és 

kiemelkedően magas szintű nyelvoktatás, több mint hetven délutáni szakkör, hangszeres órák, 

zenekarok, egyházzenei képzés, kosárlabda, atlétika, vívás és teniszedzés, valamint számos 

további sportolási lehetőség várja diákjainkat. A gimnáziumban és a diákotthonban működő 

szerzetesek és világi munkatársak elkötelezettek a pedagógiai megújulás, a kompetencia alapú 

oktatás és a személyes nevelés mellett. 

Iskolánk azoknak a fiúknak a jelentkezését várja, akik nyitottak a gimnázium és a kollégium 

kihívásaira és lehetőségeire, valamint tanulmányi eredményük legalább jó átlagú. Fontosnak 

tartjuk, hogy felvett diákjainkat az esetleges felmerülő nehézségek között is támogassuk, és 

megőrizzük Pannónia Szent Hegyén. 

Mind a 4 évfolyamos, mind a 6 évfolyamos képzési rendszerben indítunk egy-egy osztályt. 

Nyílt napjainkon az érdeklődő családok meglátogathatják iskolánkat. 

További információ: www.phbences.hu  

 

Szeretettel várjuk jelentkezésüket! 

Nyílt napok:  2014. október 11.     11:00 óra 

2014. november 22. 11:00 óra  
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Sopron területén működő középfokú oktatási intézmények 

BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS (LÍCEUM) GIMNÁZIUM, 

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

9400 Sopron, Széchenyi tér 11. 

Telefon: 99/512-430; Fax: 99/512-444 

E-mail: liceum@bdeg.hu 

Honlap: http://www.bdeg.hu 

Igazgató: Tölli Balázs 

Pályaválasztási felelős: Baráth Mónika igazgatóhelyettes 

OM azonosító: 030693 

TAGOZATKÓDOK: 

01 8 évfolyamos magyar gimnáziumi képzés 

02 8 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés 

03 4 évfolyamos magyar gimnáziumi képzés 

04 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés 

05 német nemzetiségi nyelvi előkészítő évfolyam 

06 angol nyelvi előkészítő évfolyam 
 

 

Diákjaink igényeinek megfelelően emelt szintű felkészítést szervezünk a Líceumban tanított 

szinte minden tantárgyból. 

Választható nyelvek: 1-2. nyelv: angol, német, latin, francia, orosz 

    3. nyelv: finn, latin, orosz. 

Az idegen nyelvek oktatása minden évfolyamon csoportbontásban történik, tudásszintek 

szerint szervezett csoportokban.  

A nyolcosztályos gimnáziumi képzés keretében a diákok az ötödik évfolyamtól egy általuk 

választott idegen nyelvet tanulnak (angolt vagy németet).  

A 9. évfolyamtól kezdődően diákjaink kettő, általuk választott idegen nyelvet tanulnak, illetve 

választhatnak harmadik idegen nyelvet is.  

Felvételi eljárás: A jelentkezőknek az eddig megszokott módon, az Oktatási Hivatal által 

elkészített és honlapján közzétett jelentkezési lapon, illetve tanulói adatlapon kell jelezniük 

felvételi kérelmüket. A tanuló jelentkezési lapját, illetve a tanulói adatlap egy példányát a 

tanuló általános iskolája küldi meg a Líceumba, illetve a Felvételi Központba 2015. február 

13-ig. Ha a kiskorú tanköteles tanuló kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamra 

jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is kitöltheti és a jelentkezési lapot elküldheti a 

Líceumba, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi Központba. 

A Líceum arra kéri a gimnáziumi osztályokba és a nyelvi előkészítő osztályokba jelentkező 

tanulók szüleit, hogy töltsék ki a fent említett dokumentumokon kívül a líceumi jelentkezési 

lapot is, amely átvehető a Líceum titkárságán és letölthető a Líceum honlapjáról is. 

Az iskoláról, a felvételi eljárás részleteiről és a kollégiumról további tájékoztató a 

Líceum honlapján található. 

Kollégiumi férőhely: 130 tanuló számára. 

Nyílt napok: 2014. november 25. 17:00 óra (az 5. évfolyamra jelentkezők számára), 

   2014. november 26. 16:00 óra (a 9. évfolyamra jelentkezők számára). 

Mindkét napon délelőtt az iskola honlapján közzétett rendben látogathatók a 

líceumi osztályok tanórái. 
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DANUBIUS HOTELS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9400 Sopron, Füredi sétány 8. 

Telefon: 99/523-660 Fax: 99/523-661 

E-mail: titkarsag@danubius-sopron.hu 

Igazgató: Burián György (99/523-660) 

Pályaválasztási felelős: Csarmasz István (99/523-660) 

Fogadóóra: hétfő-péntek 11:00–12:00 óra 

OM azonosító: 030754 

TAGOZATKÓDOK: 

01 szakács 

02 pincér 

03 cukrász 

 

 

A Danubius Hotels Szakképző Iskola és Kollégium alapítványi iskola. Fenntartója a Danubius 

Hotels Szakképző Iskola és Kollégium Alapítvány. 

A képzés célja olyan magasan kvalifikált szakmunkások képzése, akik a korszerű szakmai 

követelményeknek megfelelnek, képesek megújulni, a trendeket követni.  

Tanulóinkat – a legkorszerűbb technológiákra – ennek szellemében már a 2012/2013-as 

tanévtől az új három éves modulrendszerű képzésben részesítjük. 

Választható szakmák: 

01 szakács (OKJ: 34 811 04) 

02 pincér (OKJ: 34 811 03) 

03 cukrász (OKJ: 34 811 01) 

A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények 

alapján történik. 

Tanulóink részére menzát, - korlátozott számban – kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. 

 

Nyílt napok: 2014. november 12. 15:00-17:00 

2014. november 22. 9:00-12:00 
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DOBORJÁNI FERENC 

EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, 

FEJLESZTŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ 

SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM  

9400 Sopron, Brennbergi út 82. 

Telefon/Fax: 99/ 512-730 

E-mail: iskola@doborjani-sopron.sulinet.hu 

Honlap: www.doborjani.sopron.hu 

Igazgató: Krutzlerné Szarka Tünde (99/512 – 734) 

OM azonosító: 038503 

 

Speciális Szakiskola: 

A sajátos nevelési igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai 

nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. évfolyam, + 

OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon) 

A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista tanulók speciális 

szakiskolai elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. évfolyam, + 

OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon) 

Készségfejlesztő Speciális Szakiskola: 

A sajátos nevelési igényű, középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai 

nevelése, elméleti oktatása és gyakorlati képzése (felzárkóztató oktatás, 9-10. évfolyam, + 

OKJ szakképzés 2 vagy 4 évfolyamon) 

A sajátos nevelési igényű, beszédfogyatékos, mozgásfogyatékos, autista tanulók speciális 

szakiskolai elméleti oktatása és gyakorlati képzése (9-10. évfolyam, + OKJ szakképzés 2 vagy 

4 évfolyamon) 

Szakmákról: 

Iskolánk Speciális Szakiskolai részlege a következő szakmákban kínál továbbtanulási 

lehetőséget, elsősorban a sajátos nevelési igényű, tanulási gondokkal küzdő fiataloknak: 

 Gyorséttermi Ételeladó 

 Parkgondozó 

 Szőnyegszövő 

 Szobafestő 

A szakképző évfolyamokat megelőző 9-10 osztályokban a közismereti tantárgyakon kívül 

szakmai alapozás és előkészítés folyik mindhárom iskolánkban oktatott szakmából. 

Valamennyi szakmánkat OKJ rendszerű képzésben oktatjuk, a tanulmányok független 

vizsgabizottság előtt zajló vizsgával záródnak. A sikeresen vizsgázók szakmunkás 

bizonyítványt kapnak. 

A tanulmányok elméleti és gyakorlati oktatásból állnak. Hetente 2 nap elmélet és 3 gyakorlati 

nap van, mindhárom szakmánkban. Iskolán belüli tanműhelyekben folyik a gyakorlati képzés. 

Délutánonként a következő szakkörökre várjuk tanulóinkat: 

 Kézművesség 

 Tánc 

 Rajz 

 Sport 
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A nem soproni tanulóinknak elhelyezést tudunk biztosítani az intézmény területén lévő saját 

kollégiumunkban. 

Iskolánkban a tankönyv ellátás ingyenes. Tanulóink étkezését a Központi Gyermekkonyha 

biztosítja. 

 

Nyílt napok:  2014. november 17. 8:00 óra 

2014. november 18. 8:00 óra 

2014. november 19. 8:00 óra 

2014. november 20. 8:00 óra 

2014. november 21. 8:00 óra 
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EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

9401 Sopron, Deák tér 51.• Pf.:110 

Telefon/Fax: 99/311-767; Mobil: 20/824-60-50 

E-mail: iskola@eotvos.sopron.hu 

Honlap: www.eotvos.sopron.hu 

Igazgató: Gottschling Gábor 

Pályaválasztási felelős: Balikóné Németh Márta 

Fogadóóra: hétfő 8:30–9:00 óra 

OM azonosító: 030705 

TAGOZATKÓDOK 

01 4 évfolyamos; „általános” kerettantervre épülő gimnázium 
21 4 évfolyamos gimnázium sajátos nevelési igényű tanulók részére (diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia, stb.) 
 

11 4 évfolyamos közismereti és szakképzési kerettanterve épülő egészségügyi 

szakközépiskola 
 

 

Oktatási formák: 
 

A 2015/2016-os tanévben kettő négyosztályos gimnáziumi és egy egészségügyi 

szakközépiskolai osztályt indítunk; várjuk minden 8. osztályt végzett leány és fiú 

jelentkezését. 

A gimnáziumi oktatás a köznevelési törvénynek megfelelően általános műveltséget ad, és a 

felsőoktatásban való továbbtanulásra készít fel. 

A sajátos nevelésű igényű tanulóknak szervezett gimnáziumi osztályban a tanulási 

környezet – személyi és tárgyi – speciális kialakításával segítjük a fiatalok fejlődését. 

(Ebbe az osztályba felvétel csak érvényes szakvélemény alapján lehetséges!) 

Az egészségügyi szakközépiskolai osztályba elsősorban egészségügyi pálya iránt érdeklődő, 

közép vagy felső szinten továbbtanulni vágyó diákokat várunk. 

(Ebbe az osztályba felvétel csak egészségügyi alkalmasság esetén lehetséges!) 

Iskolánk a 2015/2016-os tanévre jelentkezők részére felvételi vizsgát (központi írásbeli; 

szóbeli) hirdet! 

Gimnáziumi osztályokban tett sikeres érettségi után a tanulók felsőfokú intézményekben 

folytathatják tanulmányaikat vagy az Országos Képzési Jegyzék szakmáiból választva 

tanulhatnak tovább. 

A szakközépiskolában végzettek szakmai érettségi vizsgát tesznek, mely az 5522/4 FEOR 

számú, kisegítő ápoló megnevezésű munkakör betöltésére jogosít. Az oktatási rendszerben 

maradók (az úgynevezett 1+1 rendszerben) a 13. évfolyam után gyakorló ápoló, a 14. 

évfolyamot követően ápoló államilag elismert OKJ-s szakmát szerezhetnek. 

(A gimnáziumi érettségivel rendelkezők 2+1 rendszerben érhetik el ugyanezt, tehát két év 

tanulmányi idő után gyakorló ápolóvá, újabb egy év tanulás után pedig ápolóvá válhatnak.) 

Igény esetén a kollégiumi elhelyezés biztosított. 

Az érdeklődőket szívesen látjuk az iskolában, és telefonon is szívesen adunk tájékoztatást. 

Nyílt napok: 2014. december 2. 15:00 

  2014. december 3. 15:00 óra 

mailto:iskola@eotvos.sopron.hu
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FÁY ANDRÁS KÖZGAZDASÁGI, ÜZLETI ÉS POSTAI SZAKKÖZÉPISKOLA 

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. 

Telefon: 99/510-092; Fax: 99/510-093 

E-mail: fay@sopron.hu 

Honlap: www.fay.sopron.hu 

Igazgató: Herczeg Lászlóné 

Pályaválasztási felelős: Lugosiné Tálos Zsófia igazgatóhelyettes 

OM azonosító: 030723 

TAGOZATKÓDOK: 

01 Két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés - angol 

02  Két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés –német  

11 Általános tantervű, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos 

képzés – sportolók osztálya 

12 Általános tantervű, közgazdaság szakmacsoportos képzés 

13 Általános tantervű, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos 

képzés 

 

 

 

Iskolánk az érettségire való felkészítéssel párhuzamosan, a gazdasági szakterületen belül a 

közgazdaság és a kereskedelem szakközépiskolai ágazatokban képez szakembereket. 

Indítunk két tanítási nyelvű osztályt magyar-angol és magyar-német idegen nyelvű oktatással, 

valamint a sportolók osztályát is megszervezzük. 

01 Két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés – angol 
02  Két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoportos képzés –német 

A magyar anyanyelvi tudás fejlesztése és a magyar kultúra megismerése mellett a tanulók 

magas szintű idegennyelv-tudását és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztését 

szolgálja. A két tanítási nyelvű szakközépiskolai oktatás befejezését követően a tanulók 

legyenek képesek arra, hogy felsőfokú tanulmányaikat a magyar nyelv mellett célnyelven is 

folytathassák, továbbá a hivatásukat a célnyelven is, a gazdasági szakmai kifejezések biztos 

alkalmazásával, magas szintű nyelvtudással műveljék. 

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések egy célnyelvi előkészítő 

évfolyamra épülnek. Az előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára 

a célnyelven történő szóbeli és írásbeli kommunikáció magas szintű elsajátítását. A további 

négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet magas óraszámban tanulják tovább, valamint a 

matematika, a történelem kötelező érettségi tantárgyak, a célnyelvi civilizáció (országismeret) 

és a marketing szakmai tantárgy oktatása folyik angol vagy német nyelven. Tanulmányaik 

végén diákjaink emelt szintű érettségit tesznek idegen nyelvből, és középszintű érettségit 

német vagy angol nyelven matematika és történelem tantárgyakból. A sikeres érettségi 

vizsga a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, és továbbtanulás esetén 40 többletpontot 

jelent. Kötelező érettségi tantárgy a komplex közgazdasági szakmai vizsga, így a tanulóink 

pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor szakmai végzettséget is kapnak. 

Az érettségi után lehetőség van egy év alatt pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű OKJ 

szakképesítés, valamint felnőttképzésben a vállalkozási mérlegképes könyvelő végzettség 

megszerzésére. 
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11 Általános tantervű, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos 

képzés – sportolók osztálya 

Erre a képzési formára történő jelentkezést olyan igazolt sportolóknak ajánljuk, akik aktív 

sporttevékenységük mellett érettségit és piacképes szakmát szeretnének szerezni középiskolai 

tanulmányaik során. A versenyek, az edzőtáborok és egyéb sportolói elfoglaltságok miatti 

hiányzások esetén az osztályba járó tanulókat egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokon 

segítjük a pótlásban, a felzárkózásban. 

A képzésünk 4 éves, a kereskedelem szakközépiskolai ágazat keretében érettségire készítünk 

fel, és üzleti-marketing-kommunikációs szakképzést nyújtunk a tanulóknak. Választható 

idegen nyelvek német, angol, valamint szakköri formában orosz, spanyol. Az érettségi után 

lehetőség van az intézményben kedvezményes, kettő helyett egyéves időtartam alatt 

logisztikai ügyintéző, illetve postai-üzleti ügyintéző emelt szintű OKJ-s szakképesítés 

megszerzésére. 

A kötelező heti öt iskolai testnevelés órából kettőt az egyesületeknél töltött edzéssel váltanak 

ki a sportosztály tanulói. Az órarendbe illesztett három testnevelés órán, a tanuló edzőjével 

történő egyeztetés alapján, személyre szóló edzésterv szerinti gyakorlatok elvégzésére van 

lehetőség. 

12 Általános tantervű, közgazdaság szakmacsoportos képzés 

13 Általános tantervű, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos 

képzés 

A 4 év alatt szakmai érettségire felkészítő szakközépiskolai osztályokban a választott 

szakközépiskolai ágazatnak megfelelő szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

zajlik. 

A 12. évfolyam zárásaként minden tanulónk szakmai tantárgyból is tesz érettségi vizsgát. A 

sikeres érettségi vizsga az alábbi munkakörök betöltésére alkalmas végzettséget ad a 

tanulóknak: 

- közgazdaság szakközépiskolai ágazat: pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, 

- kereskedelem szakközépiskolai ágazat: kereskedelmi ügyintéző. 

A szakmai érettségi után a Fáyban a 9-12. évfolyamon elsajátított szakmai ismeretek 

beszámításával, egy év alatt OKJ-s szakképesítést szerezhetnek tanulóink:  

OKJ szakma Képzés szintje Képzési idő* 

54 344 01 pénzügyi-számviteli ügyintéző emelt szintű szakképesítés 1 év 

54 841 09 postai üzleti ügyintéző emelt szintű szakképesítés 1 év 

54 345 01 logisztikai ügyintéző emelt szintű szakképesítés 1 év 

* A Fáy-ban szakmai érettségit szerzett tanulóknak.  

Emelt szintű képzéseinken bizonyítványt szerzett tanulóink a felsőfokú tanulmányaikhoz, ha 

gazdasági tudományterületen tanulnak tovább, 24 többletpontot kapnak. 

Iskolánkban indítunk nappali tagozatos ifjúsági osztályt, a szakiskolai bizonyítvánnyal 

rendelkezők részére. Ők két év alatt készülhetnek fel az érettségire, már meglévő ismereteik 

beszámításával. 

Felvételi követelmények 

A két tanítási nyelvű képzéseinkre (tagozatkód: 01, 02) jelentkezőket a központi felvételi 

írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik alapján rangsoroljuk. A 

központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi eredmények beszámításánál maximum 50 

pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A tanulmányi eredmények beszámításánál a 

matematika, a magyar nyelv és irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak 7. év 

végi, valamint a 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe. 
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Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 11, 12, 13) jelentkezők felvételi kérelmét az 

általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján rangsoroljuk. Az általános iskolai eredmények 

közül a hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredményeket összegezzük a matematika, a 

magyar nyelv és irodalom, a történelem, és az idegen nyelv tantárgyak figyelembevételével. 

Maximálisan 100 pont érhető el. 

A rangsorok elkészítésénél az azonos pontszámot elért tanulók esetében előnyben részesítjük 

a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulókat. 

Egyéb tudnivalók 

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen felszerelt 

taniroda, postai gyakorló, nyelvi labor, számítástechnikai, ügyviteli, logisztikai és 

multimédiás szaktantermek segítik. 

Változatos diákprogramokkal várjuk a hozzánk érkező tanulókat (pl. színjátszás, iskolaújság-

szerkesztés, tánciskola, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai napok, 

szakmai és közismereti versenyek stb.) 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók középfokú oktatása-nevelése a többi tanulóval 

együtt zajlik, integrált formában. 

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található 

Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.) 

 

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő tanítványainkat 

ingyenesen felkészítjük matematikából és magyar nyelvből az alábbi időpontokban:  

okt. 15. szerda 15 órától  1. alkalom matematika 

okt. 22. szerda  15 órától  2. alkalom magyar nyelv 

nov. 5. szerda 15 órától  3. alkalom matematika 

nov. 12. szerda 15 órától  4. alkalom magyar nyelv 

nov. 19. szerda 15 órától  5. alkalom matematika  

nov. 26. szerda 15 órától  6. alkalom magyar nyelv 

dec. 3. szerda 15 órától  7. alkalom matematika  

dec. 10. szerda 15 órától  8. alkalom magyar nyelv 

 

További információk iskolánk életéről honlapunkon találhatók: www.fay.sopron.hu 

 

Nyílt napok:  2014. október 20. 17:00 

2014. november 24.16:00 

A Nyílt napokon 15:00 órától foglalkoztató órákat tartunk: 

- célnyelvi civilizáció angol nyelven két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkezőknek 

- célnyelvi civilizáció német nyelven két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkezőknek 

- marketing angol nyelven két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkezőknek 

- marketing német nyelven két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkezőknek 

- A sokszínű posta és Játékos pénzügyek címmel szakmai tanórák valamennyi érdeklődőnek  

 

Bemutatkozó és tájékoztató programjainkra szeretettel várunk minden diákot és szülőt! 

  

http://www.fay.sopron.hu/
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A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM ÁLTAL FENNTARTOTT 

FM DASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA- 

LIPPAI JÁNOS KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

9400 Sopron, Bánfalvi út 48-50. 

Telefon/Fax: 99/508-661 

E-mail: lippai.iskola@gmail.com 

Honlap: www.lippai.sulinet.hu 

Igazgató: Gruber László 

Pályaválasztási felelős: Brucknerné Páll Szilvia (20/356-1910) 

OM azonosító: 036410 

TAGOZATKÓD: 

71 kertészet és parképítés ágazat 
 

72 virágkötő és virágkereskedő 

73 szőlész-borász 

74 kertész 

75 dísznövénykertész 
 

 

Oktatási formák 

 

Iskolánk 1965 óta a kertészeti szakképzés soproni képviselője. Képzési rendszerünkkel a mai 

kor munkaerőigényeinek megfelelünk. Célunk, hogy a diákok tanulmányaik befejeztével egy 

jól elsajátított szakmával lépjenek a munkaerőpiacra, vagy az érettségi vizsgát követően a 

felsőoktatásba. Intézményünkben szakközépiskolai és szakmai képzést folytatunk általános 

iskolát és középiskolát végzettek számára. A felvételnél csak az elért tanulmányi eredményt 

vesszük figyelembe, külön felvételi vizsga nincsen. Oktatott idegen nyelvek: német és angol. 

 

Szakközépiskolai képzés (9-12. o): 

 

71 kertészet és parképítés ágazat 
Képzési idő: 4 év  

Érettségire felkészítő képzés, amely szakmai képzettséget is ad. A felvételi pontszámot az 

alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatainak összege adja meg: magyar irodalom, magyar 

nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, (természetismeret) informatika. 

Érettségi után Parképítő és fenntartó technikus végzettség szerezhető 1 év alatt. 

 

Szakiskolai képzés (9-11. o): 

 

72 virágkötő és virágkereskedő (OKJ 34 215 04) 
Képzési idő: 3 év 

A felvételi pontszámot az alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatai adják meg: magyar irodalom, magyar 

nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, (természetismeret), rajz, informatika. 

 

73 szőlész-borász (OKJ 34 541 05) 
Képzési idő: 3 év 

A felvételi pontszámot az alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatai adják meg: magyar irodalom, magyar 

nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, (természetismeret), testnevelés, informatika. 
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74 kertész (OKJ 34 622 02) 
Képzési idő: 3 év  

A felvételi pontszámot az alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatai adják meg: magyar irodalom, magyar 

nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, (természetismeret), testnevelés, informatika. 

 

75 dísznövénykertész (OKJ 34 622 01) 

Képzési idő: 3 év  
A felvételi pontszámot az alábbi tantárgyak 5-8. osztály osztályzatai adják meg: magyar irodalom, magyar 

nyelv, idegen nyelv, matematika, történelem, biológia, kémia, (természetismeret), testnevelés, informatika. 

 

Az egyes szakmák oktatását csak kellő számú jelentkező esetén tudjuk megkezdeni. 

 

 

Kiegészítő, fontosnak tartott egyéb tudnivalók: 

Az iskolához tartozó saját kollégiumunkban 4 ágyas szobákban minden tanulónak tudunk 

férőhelyet és teljes ellátást adni.  

A gyakorlati képzés valamennyi tanuló számára biztosított tangazdaságunkban. 

A vizsgarutin megszerzése érdekében a végzős tanulóknak szintvizsgákat tartunk. Nagy 

gondot fordítunk a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, ezért az érettségi tantárgyakból a 

csoportbontás mellett a korrepetálási és fakultációs lehetőséget is biztosítjuk. 

 

Fakultációs lehetőségek: informatika, virágkötészet, biológia, kémia. 

Szakköri foglalkozások:  énekkar, vöröskereszt, informatika 

Sportolási lehetőségek:  röplabda, kézilabda, labdarúgás stb. 

 

Lippai – Jobb ma egy szakma! 

 

Nyílt napok: 2014. november 19. 16:00 óra 

2014. november 26. 16:00 óra 
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HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

9400 Sopron, Halász u. 9-15. Pf. 109 

Telefon: 99/506-490; Fax: 99/506-494 

E-mail: handler@sopron.hu 

Honlap: www.handler.hu 

Igazgató: Králik Tibor 

Pályaválasztási felelős: Bogdán Zoltán igazgatóhelyettes 

                                                Kuntár Csaba szakmai igazgatóhelyettes 

OM azonosító: 030740 

TAGOZATKÓDOK: 

10 informatikai szakközépiskola (informatikai rendszergazda) 

11 faipari szakközépiskola (faipari technikus) 

12 képző- és iparművészeti szakközépiskola (grafikus, festő) 

14 szépészeti szakközépiskola – gyakorló fodrász 

15 szépészeti szakközépiskola – gyakorló  kozmetikus 
 

21 asztalos 

23 festő, mázoló, tapétázó  

24 kőműves és hidegburkoló  

26 ács 

28 női szabó 
  

 

Intézményünkben általános iskolát és középiskolát végzett tanulók számára folytatunk 

szakközépiskolai, technikus, és szakiskolai szakképzést. 

Iskolánkba jelentkező tanulók felvételi sorrendjét a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 

eredményei alapján határozzuk meg. Az elért osztályzatokat összegezzük, amely a felvételi 

pontszám. A képző- és iparművészeti szakközépiskolába jelentkezőknél a szakmai irányhoz 

szükséges képességek, készségek meglétét is vizsgáljuk. 

A szakközépiskolai képzés 4+1 éves! Az első 4 évben az érettségi felkészítés mellett már 

szakmai elméleti és gyakorlati képzés is folyik (a gyakorlat az iskolában, illetve az iskolai 

tanműhelyben zajlik). Az 5. évben OKJ-s szakmai végzettséget szereznek a tanulók.  

A szakiskolai képzés 3 éves, már 9. évfolyamtól kezdve szakmai elméleti és gyakorlati 

képzés is folyik. 9. osztályban a gyakorlat az iskolai tanműhelyben történik, ezt követően 

10. évfolyamtól tanulószerződéssel külső gyakorlóhelyen. Hiányszakmákban (ács, 

kőműves és hidegburkoló) már a 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak a tanulók.  

 

A felvételi eljárás: 

A felvételi pontszámot  

 a magyar nyelv  

 irodalom 

 a történelem 

 a matematika 

 az idegen nyelv  

 az informatika 

tantárgyak osztályzatainak összegzése adja. 

A felvételi sorrendet az elért pontszám határozza meg. 

Max. pontszám: 60 pont. 

mailto:handler@sopron.hu
http://www.handler.hu/
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A jelentkezési lapon valamennyi tantárgy (földrajz, ének, kémia stb.) érdemjegyet kérjük 

feltüntetni, pontegyenlőség esetén ezen érdemjegyekből számított átlag határozza meg a 

sorrendet. 

A felvételi eljárásrend minden szakközépiskolai osztályra vonatkozik. 

Szakközépiskolai képzés 

10 informatikai szakközépiskola (informatikai rendszergazda) 

Képzési idő: 4 év + 1 év szakképzés 

Megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszergazda (OKJ 54 481 04) 

A tanulók érettségire készülnek fel, informatikai alapismereteket és rendszergazdai elméleti és 

gyakorlati alapozásban is részesülnek. A felhasználói rendszerek ismeretén túl programozási 

ismereteket is szereznek. 

Az érettségi után 1 év alatt informatikai rendszergazda szakmai végzettséget szerezhetnek. 

(Más képzésben érettségizettek számára +2 éves a szakképzés!) 

11 faipari szakközépiskolai képzés 

Képzési idő: 4 év + 1 év szakmai képzés 

Megszerezhető szakképesítés: faipari technikus (54 543 01) 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni, amelyet 2015. február 15. – 

március 15. között tartunk az iskolában, ennek pontos idejéről a jelentkezők értesítést 

kapnak. 

A tanulók érettségire készülnek fel, és faipari elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek. 

Az érettségi után 1 év alatt faipari technikus szakmai végzettséget szerezhetnek. (Más 

képzésben érettségizettek számára +2 éves a szakképzés!) 

12 képző- és iparművészeti szakközépiskolai képzés 

Képzési idő: 4 év + 1 év.  

Megszerezhető szakképesítés: grafikus (OKJ 54 211 04), festő (OKJ 54 211 03) 

A képzőművészeti szakon az 5 éves képzés a lényeglátásra, a mesterségbeli tudás 

megtanítására, a klasszikus képző- és iparművészeti képzés alapozására, képzőművészeti 

továbbtanulásra, illetve a grafikus és a festő és szakképesítés megszerzésére készít fel.  

A diákok az alábbi tárgyakon keresztül sajátítják el a mesterségbeli tudást: művészeti rajz, 

festés, mintázás, ábrázoló geometria, művészettörténet, népművészet, kreatív szakmai 

tervezés és a szakágnak megfelelő önálló feladatok elvégzése. 

A felvételi pontszámot a fent említett tantárgyak illetve a rajz jegyek alapján számítjuk: 

maximális pontszám: 70 pont. 

A művészeti szakmacsoportra jelentkezőknél a képzőművészeti szakképesítéshez szükséges 

képességek vizsgálatára kerül sor. 

A képesség vizsgálat során egy tárgyábrázolási rajzi feladatot fekete-fehér technikával 

(választható technikák: ceruza, kréta, szén), egy színes kompozíciós feladatot (választható 

technikák: vízfesték, tempera, porpasztell kréta), és egy kreativitást felmérő feladatot kell 

megoldani. 

Ezen kívül 3 db otthonról hozott munkát kell bemutatni. 

Az képesség vizsgálat helye: Handler Nándor Szakképző Iskola 
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Időpontja: 2015. február 20. (péntek) 8.00. 

Elérhető pontszám: 

 tárgyábrázolás  60 perc  20 pont 

 színes kompozíció 60 perc  15 pont 

 kreatív feladat  60 perc  15 pont 

 3 db hozott munka    10 pont 

Elérhető maximális pont    60 pont 

A felvételi sorrendet az érdemjegyekből számított pontszám alapján határozzuk meg. A 

képességek, készségek vizsgálatán legalább 30 pontot elért jelentkezők vehetők fel a 

képzésre. 

A jelentkezési lapon valamennyi érdemjegyet kérjük feltüntetni, pontegyenlőség esetén az 

érdemjegyekből számított átlag határozza meg a sorrendet. 

14 szépészeti szakközépiskola – gyakorló fodrász 

15 szépészeti szakközépiskola – gyakorló kozmetikus 

Képzési idő: 4 év + 1 év szakképzés 

Megszerezhető szakképesítés: gyakorló fodrász (OKJ 52 815 01) vagy gyakorló 

kozmetikus (OKJ 52 815 02) 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni, amelyet 2015. február 15. – 

március 15. között tartunk az iskolában, ennek pontos idejéről a jelentkezők értesítést 

kapnak. 

A szakképesítésre jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági követelményeknek is meg 

kell felelniük, amelyet az orvosi vizsgálattal egy időben fogunk elvégezni. 

Azokat a tanulókat várjuk, akik gyakorló fodrász (OKJ 52 815 01) vagy gyakorló 

kozmetikus (OKJ 52 815 02) szakképesítést kívánnak szerezni. A 9-12. évfolyamon 

közismereti oktatás mellett a kozmetikus és fodrász szakképesítés közös alapozása is folyik, a 

specializációt (fodrász, kozmetikus) választani a 13. évfolyamra kell.  

Érettségi után betölthető munkakör: szolárium kezelő. 

Szakképzés érettségizettek számára  

Képzési idő: 2 év, a 20. életévüket betöltötteknél csak felnőttképzés vagy felnőttoktatás 

keretében. Jelentkezés az iskola által kiadott jelentkezési lapon  

Faipari technikus (54 543 01) 

Gyakorló kozmetikus (52 815 02) 

Gyakorló fodrász (52 815 01) 

Szakiskolai képzés 

Képzési idő 3 év (9-11. évfolyam) 

21  asztalos    OKJ: 34 543 02 

23  festő, mázoló, tapétázó   OKJ: 34 582 04 

24  kőműves és hidegburkoló  OKJ: 34 582 08 

26  ács     OKJ: 34 582 01 

28  női szabó    OKJ: 34 542 06 

A felvételi sorrendet a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredményei alapján 

határozzuk meg, az elért osztályzatokat összegezzük, amely a felvételi pontszám. 

A tanuló valamennyi érdemjegyét figyelembe vesszük, a jelentkezési lapon kérjük azok 

feltüntetését.  
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Az elért pontszám alapján felvételi sorrendet állítunk fel. 

Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői vélemény 

alapján fejlesztő foglalkozásokat tartunk. 

Minden szakmához egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kell megfelelni, amelyet 2015. 

február 15. – március 15. között tartunk az iskolában, ennek pontos idejéről a 

jelentkezők értesítést kapnak. 

A festő, mázoló, tapétázó szakmára jelentkező tanulóknak pályaalkalmassági 

követelményeknek is meg kell felelniük, amelyet az orvosi vizsgálattal egy időben fogunk 

elvégezni. 

Amennyiben az általános iskolát végzett tanuló a szakiskolát kívánja megjelölni, úgy a 

választott szakképesítésnek megfelelő belső kódot és a megnevezését írja a jelentkezési lapra. 

Tanulók a mindhárom évfolyamon általánosan képző tárgyakon kívül szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatásban részesülnek. A 9. évfolyamon a gyakorlati képzés az iskola 

tanműhelyeiben folyik, a további évfolyamokon gazdálkodó szervezeteknél (vállalkozásoknál, 

cégeknél, mestereknél) a duális képzési formában. 

 

A szakiskolai képzés fentiekben bemutatott szakképesítéseire 16. életévüket betöltöttek, 

10. osztály végzettek, vagy érettségizettek is jelentkezhetnek, ebben az esetben a képzési 

idő 2 év. 

Egyéb tudnivalók 

Kollégiumi elhelyezés: valamennyi igényjogosult számára a városi kollégiumban biztosított. 

Tanórán kívüli lehetőségek: 

 diákkörök 

 emelt szintű érettségi felkészítés 

 sportcsoportok: kosárlabda, kézilabda, röplabda, labdarúgás, testépítő. 

 

Nyílt nap:  2014. november 17. 15:00 

2014. november 18. 15:00 órától az iskolában (Sopron, Halász u. 9-15.) 

Szakmai Nap (gyakorlati bemutató): 2014. november 19. 9:00 - 13:00 óra az iskola 

tanműhelyében (Sopron, Hőközpont u. 2.) 

Alkotó diákok tárlata: 2014. november 14-28. Nyitva tartás: 9-18 óráig.  

Helyszín: Handler Nándor Szakképző Iskola (Sopron, Halász u. 9-15.) 
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SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI,  

VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 

Telefon/Fax: 99/312-779  

E-mail: svk@svk.hu  

Honlap:www.svk.hu 

Igazgató: Sterbenz László 

Pályaválasztási felelős: Voleszák Zoltán 

szakmai igazgatóhelyettes 

OM azonosító: 030732 

TAGOZATKÓDOK: 

01 vendéglátó-ipari ágazat – szakközépiskola 

02 turisztika ágazat 
 

03 vendéglátás-turisztika szakmacsoport - cukrász 

04 vendéglátás-turisztika szakmacsoport - pincér 

05 vendéglátás-turisztika szakmacsoport - szakács 

06 vendéglátás-turisztika szakmacsoport - vendéglátó eladó 

07 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport - eladó 
 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

Képzési idő: 4+1 év 

01 vendéglátó-ipari ágazat (30 fő) 

A vendéglátó szakközépiskola 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 

A 4 éves szakközépiskola felkészít a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a 

szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. 

A sikeres szakmai érettségi letételével a tanuló „5133 Pultos” munkakör betöltésére szerez 

képesítést. 

A kötelező szakmai érettségi vizsgát követően a tanuló dönthet úgy, hogy továbbtanul a 

szakközépiskola komplex szakmai vizsgára felkészítő 13. szakképzési évfolyamán. A 13. 

évfolyam elvégzése ennek megfelelően nem kötelező. 

A vendéglátó szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítés: 54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 

02 turisztika ágazat (30 fő) 

A turisztikai szakközépiskola 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai elméleti 

és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakképzési kerettanterv szerint. 

A 4 éves szakközépiskola felkészít a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a 

szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. 

Ezen az ágazaton egészségügyi alkalmassági követelmény, pálya-alkalmassági követelmény 

nincs! 

A sikeres szakmai érettségi letételével a tanuló „4221/4 Turisztikai referens” munkakör 

betöltésére szerez képesítést. 

mailto:svk@svk.hu
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A kötelező szakmai érettségi vizsgát követően a tanuló dönthet úgy, hogy továbbtanul a 

szakközépiskola komplex szakmai vizsgára felkészítő 13. szakképzési évfolyamán. A 13. 

évfolyam elvégzése ennek megfelelően nem kötelező. 

A turisztikai szakközépiskola szakképzési évfolyamán megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítés: 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 

 

Szakiskolai képzés 

 

A szakiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. 

A 3 éves szakiskola szakképzési évfolyamain a szakképzési kerettanterv szerint – a 

közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A 

gyakorlati képzés a 9. évfolyamon az iskola tanműhelyében, majd a 10. évfolyamtól 

kezdődően tanulószerződéssel külső gyakorlati képzőhelyeken folyik. 

Választható szakmák: 

18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

34 811 01 Cukrász (Kód: 03) 

34 811 03 Pincér (Kód: 04) 

34 811 04 Szakács (Kód: 05) 

34 811 05 Vendéglátó eladó (Kód: 06) 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

34 341 01 Eladó (Kód: 07) 

Egyéb tudnivalók 

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredményeket 

vesszük figyelembe. A felvételi eljárásunkban az 5., 6., 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 

félévi jegyek közül a magyar nyelv, a magyar irodalom, a történelem, a matematika és az 

idegen nyelv tárgyak kerülnek beszámításra. Az összes megszerezhető pontszám 100 pont, 

mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának alapja. Az elégtelen osztályzatot 0 pontként 

vesszük figyelembe. 

Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden tárgyból érdemjeggyel, a megszerzett pontszám 

százalékos arányát vesszük figyelembe a megszerezhető pontszámhoz képest. 

Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók felvétele, oktatása-nevelése is folyik. 

A legtöbb képzés megkezdésének egészségügyi. és pályaalkalmassági követelményei vannak. 

Egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 

szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai 

állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 

tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre. 

A legfontosabb egészségügyi alkalmassági feltételek: átlagos testi és pszichikai fejlettség, 

fizikum, a végtagok épsége, normális funkcionálása, ép mozgáskoordináció, tünetmentes 

szervi működés, allergiamentesség, ép érzékszervek. 

Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez kapcsolódó –

orvosi leletek bemutatását. 

Pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és 

vizsgakövetelményben meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 

szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel 

tud készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott 

tevékenység, foglalkozás ellátására. 

A vizsgálatok 2015. 02.17. és 03.06. között kerülnek lebonyolításra. Amennyiben a tanuló 

nem felel meg ezeknek az alkalmassági követelményeknek, felvétele elutasításra kerül. 
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Pályaválasztási Kiállítás: 2014. november 6. 8:00- 15:00 óráig (Liszt Ferenc Konferencia és 

Kulturális Központ – Sopron, Liszt Ferenc utca 1. 

 

Nyílt napok:  2014. november 10. 15:00 

  2014. november 11. 15:00 
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 

ROTH GYULA 

GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

9400 Sopron, Szt. György u. 9. Pf. 26. 

Telefon: 99/506–470;  Fax:  99/506–479 

Email: rothszki@t-online.hu 

Honlap: http://www.rothszki.hu 

Igazgató: Dr. Rónai Ferenc 

Pályaválasztási felelős: Nagy Zsolt 

Fogadóóra: csütörtök 14:30 – 15:30 

OM azonosító: 030728 

TAGOZATKÓDOK: 

11 mezőgazdaság szakmacsoport 

12 faipar szakmacsoport 

13 környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 

 

 

Jelentkezni a technikusképzést előkészítő szakmacsoportok szerinti képzésre lehet. 

Tagozatkódok és oktatott szakmák: 

11  mezőgazdaság szakmacsoport 

erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ 54 523 01) 

12  faipar szakmacsoport 

 faipari technikus  (OKJ 54 543 01)  

13  környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport 

 környezetvédelmi  technikus  (OKJ 54 850 01) 

Iskolánk az ország egyik legrégebbi középfokú erdészeti iskolája.  

A cél régóta változatlan: jól képzett szakemberek kibocsátása. A tehetséges tanulókat 

felkészítjük továbbtanulásra. Mezőgazdaság szakmacsoportban 68 fő, a faipar 

szakmacsoportban 17 fő, a környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportban 17 fő a 

nappali tagozatos beiskolázási létszámunk a 2015/2016-os tanévben. A tehetséggondozásról 

előkészítőkön, fakultációs órákon gondoskodunk. A kiemelkedő képességűeket versenyekre 

is felkészítjük. 

Az iskola Pedagógiai Programja szerint alapvetően fontos feladatunk az emelt óraszámú 

idegen nyelvi képzés.  

A képzési idő 5 év. 

A 12. év végén érettségi-, a 13. év elvégzése után pedig technikusi vizsgát tesznek tanulóink. 

Erdész szakon a technikusi oklevél egyben középfokú vadgazdálkodási végzettséget is jelent.  

A továbbtanulás feltétele: az érettségi oklevél megszerzése. Emelt szintű érettségi vizsgákra 

– különösen matematikából és természettudományi tárgyakból – felkészítjük a tanulókat. A 

felvételi esélyek a korábbi statisztikák szerint jók. A jövendő technikusait és mérnökeit 

neveljük. 

Felvételi vizsgát nem tartunk, a jelentkezéseket az általános iskolai eredmények alapján 

bíráljuk el. Az iskola által szervezett elbeszélgetés a személyes kapcsolatok kialakítását, a 

tájékozódást, a pályaválasztás finomítását szolgálja. (Az időpontokról a jelentkezőket 

levélben tájékoztatjuk.)  

mailto:rothszki@t-online.hu
http://www.rothszki.hu/
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A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumok azon tanulói, akik az általános iskola végzős 

évfolyamának megfelelő osztályban eredményes, bukásmentes tanulmányokat folytatnak, 

felvételt nyernek.  

Levelező tagozatra nem a rendes felvételi eljárás keretében vesszük fel a hallgatókat. 

Tájékoztató a honlapunkon elérhető.  

A tanórákon kívül többféle természettudományi, társadalom-tudományi, vadgazdasági, idegen 

nyelvi, fafaragó, lövész és sport szakkörön, ill. foglalkozáson vehetnek részt tanulóink.  

Egy idegen nyelv tanulása az érettségi vizsgáig előírás. A nyelvvizsgára, illetve emelt szintű 

érettségire készülők fakultatív formában külön segítséget kapnak. Emelt szintű oktatást 

kaphatnak tanulóink biológiából, matematikából, és igény szerint kémiából, fizikából. 

Az informatikának - a fakultációs lehetőségekkel együtt - magas az óraszáma, érettségi 

vizsgatárgynak választható. 

 

Iskolánk országos beiskolázású. A felvett tanulók - ha igénylik - kollégiumunkban 

elhelyezést, teljes ellátást kapnak.  

Tandíj illetve kötelező alapítványi hozzájárulás nincs. 

Nyílt napok:  2014. november 5. 12:30 

2014. november 20. 12:30 

2014. december 4. 12:30 

2015. január 7. 12:30 óra.
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SOPRONI KOZMUTZA FLÓRA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS 

SZAKISKOLA 

9400 Sopron, Petőfi tér 3.  

Telefon: 99/508-245; Fax: 99/508-248 

E-mail: titkarsag@kozmutza.hu 

Honlap: www.kozmutza.hu 

Igazgató: Horváth Lászlóné 

Pályaválasztási felelősök: Bősze Balázsné Kenesei Irén, Csejtei Katalin 

Fogadóóra: Hétfő: 11:50-12:35; Kedd: 11:50-12:35 

 OM azonosító: 038502 

TAGOZATKÓD: 

01 könnyűipari és élelmiszeripari szakmacsoport - alapozó 

 

 

A Kozmutza Flóra EGYMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola, gyógypedagógiai 

ellátás keretében biztosítja a tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott tanulók 

különleges gondozási szükségleteiből adódó nevelését, oktatását, szakmai felkészítését. 

Célunk, hogy a tanulók a speciális szakiskolai képzés során elsajátítsák azokat az 

ismeretségeket, képességeket, amelyek az önálló életvitelhez, munkaerőpiacra történő 

belépéshez és megmaradáshoz elengedhetetlenül szükséges. 

A speciális szakiskolai képzés, a tanulásban akadályozott tanulók szakképesítésre való 

felkészítését, államilag elismert OKJ szakmák segítségével valósítja meg. Modulrendszerű 

kompetencia alapú képzésünkben a tantervi modulok igazodnak az OKJ képzési programjaink 

modulrendszeréhez.  Képzési idő: 1+2 év. 

A tanulók az első évben közismereti tárgyakat tanulnak, mely a 9. előkészítő évfolyamon 

pályaorientáció és szakmai alapozó ismeretekkel egészül ki. A szakképzés 9-10. évfolyamon 

történik. 

Az alábbi 4 szakma közül választhatnak a tanulók; amelyek a könnyűipari és élelmiszeripari 

szakma csoportokra alapoznak. 

OKJ 21 542 02 - Textiltermék-összeállító  

OKJ 21 542 01 - Lakástextil-készítő 

OKJ 31 542 01 - Bőrtárgykészítő 

OKJ 21 541 02 - Sütőipari és gyorspékségi munkás 

Az adott szakmák rész szakképesítéseként jelölik, az iskolánkban teljes értékű szakmaként 

tanítható ismereteket. 

Tanulmányaik végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek. 

A sütőipari és gyorspékségi munkás szakma gyakorlati oktatása külső tanműhelyben történik. 

A további szakmák tanítása az iskola tanműhelyeiben folyik. 

Speciális szakiskolai tagozatunk és készségfejlesztő speciális szakiskolánk, korszerűen 

felújított szakmai tanműhelyekkel, teljesen új, modern eszköz és gépparkkal rendelkezik. 

Számítógépes szaktantermünk korszerű gépekkel felszerelt. Iskolánk elektronikus naplót 

használ. 

Készségfejlesztő speciális szakiskolánkban az értelmileg akadályozott tanulók szakmai 

képzése 9-10. évfolyamra épül. Az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé 

tevő egyszerű betanítást igénylő munkafolyamatok elsajátítását nyújtó szakképzési 

évfolyamok: 11-12. évfolyam. 

mailto:titkarsag@kozmutza.hu
http://www.kozmutza.hu/


KLIK Győri Tankerülete  Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet 

141 

 

Tanulható mesterségek: kosárfonás és szőnyegszövés, valamint háztartási ismeretek elmélete 

és gyakorlata. A „Munkahelyi gyakorlat” programunk segíti e fiatalok felkészítését a nyílt 

munkaerőpiacon történő munkavállalásra. 
 

Nyílt napok:  2014. november 11. 8:00 óra 

  2015. január 20. 8:00 óra 
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SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM 

9400 Sopron, Templom utca 26. 

Telefon: 99/505-390 

E-mail: iroda@szig.sopron.hu 

Honlap: http://soproniszig.hu 

Igazgató: Szabó Miklós 

A beiskolázással kapcsolatosan felvilágosítást ad:  

Nagy Judit igazgatóhelyettes (njudit@szig.sopron.hu) 

 OM azonosító: 030694 

TAGOZATKÓDOK: 

01 természettudományos-angol (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

02 természettudományos-német (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

03 emelt óraszámú-angol (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

04 emelt óraszámú-német (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

05 természettudományos-angol (4 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

06 természettudományos-német (4 évfolyamos gimnáziumi képzés) 

07 nyelvi előkészítő évfolyam, majd emelt óraszámú nyelvi képzés (5 évfolyamos) 
 

 

Hat évfolyamos képzés 

Természettudományos osztály: 

01 természettudományos-angol  

02 természettudományos-német  
Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár, 

orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és katonai, 

műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni. 

Az első két tanévben emelt óraszámú matematikaoktatás (heti 5 óra) mellett, a gimnáziumi 

tanulmányok alatt emelt óraszámú természettudományos oktatás folyik. A kor igényeinek 

megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelv tanulásában. Az osztály 

egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanulhat első nyelvként, mindkét csoport 

kezdő szinten indul. tanulása is, ami a tanuló választása szerint angol, német, francia és orosz 

nyelv is lehet. 

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási 

igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) 

közül.  

Emelt óraszámú nyelvi osztály: 

03 emelt óraszámú-angol 

04 emelt óraszámú-német 

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag 

bölcsésztudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészetek, művészetközvetítés, 

sporttudomány, társadalomtudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni. 

A kor igényeinek megfelelően hat éven át tanulóink részt vesznek az első idegen nyelv 

tanulásában, mindvégig emelt óraszámban (heti 5 óra). Az osztály egyik fele angol nyelvet, a 

másik fele német nyelvet tanulhat. Az első idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való 

felkészítést mindenki számára biztosítjuk. 

A kilencedik évfolyamtól kötelező a második idegen nyelv választása.  

mailto:iroda@szig.sopron.hu
http://soproniszig.hu/
mailto:njudit@szig.sopron.hu
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A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a továbbtanulási 

igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) 

közül. 

Négy évfolyamos képzés 

Természettudományos osztály: 

05 természettudományos-angol  

06 természettudományos-német  

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag az agrár, 

orvos-és egészségtudomány, gazdaságtudomány, informatika, nemzetvédelmi és katonai, 

műszaki vagy a természettudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni. 

A gimnáziumi tanulmányok alatt emelt óraszámú természettudományos oktatás folyik. A kor 

igényeinek megfelelően négy éven át tanulóink két idegen nyelvet tanulnak. Első idegen 

nyelvként az osztály egyik fele angol nyelvet, a másik fele német nyelvet tanulhat. A második 

idegen nyelv a tanuló választása szerint angol, német, francia és orosz nyelv is lehet.  

Ezen felül a gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink a 

továbbtanulási igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő 

óráink (2 x 2 óra) közül. 

Öt évfolyamos képzés 

07 angol nyelvi előkészítő évfolyam, majd emelt óraszámú nyelvi képzés  

A nyelvi előkészítő osztályt további négy gimnáziumi év követi. Így az ide jelentkező tanulók 

öt évet járnak iskolánkba.  

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a felsőoktatásban előreláthatólag 

bölcsésztudomány, jogi és igazgatási, pedagógusképzés, művészetek, művészetközvetítés, 

sporttudomány, társadalomtudomány képzési területeken szeretnének továbbtanulni, de ezt 

megelőzően nyelvi előképzettséget szeretnének kapni egy nyelvi előkészítő osztályban, mely 

a 13. évfolyam végére két nyelv elsajátítását teszi lehetővé. 

Az ide jelentkező diákok az első évben heti 12 órában tanulják az angol nyelvet, 6 órában 

pedig az általuk választott második idegen nyelvet, ami lehet német, francia és orosz nyelv is. 

Ezeken kívül anyanyelvi beszédkultúra, matematika, informatika és testnevelés órájuk van a 

diákoknak. Ezeken az órákon képességfejlesztés és a gimnáziumi anyag megalapozása folyik. 

A tanulók minden tantárgyból osztályzatot kapnak.  

Az ezt követő négy évben a választott nyelveket továbbra is emelt óraszámban tanulják. A két 

idegen nyelvből az emelt szintű érettségire való felkészítést mindenki számára biztosítjuk  

A gimnáziumi tanulmányok utolsó két évében választhatnak tanulóink továbbtanulási 

igényeiknek megfelelően az emelt vagy középszintű érettségire felkészítő óráink (2 x 2 óra) 

közül. 

 

A felvételiző teljesítményének értékelése, rangsorolásának módja: 

Iskolánk a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a kommunikációs készségeket felmérő 

szóbeli meghallgatás eredményei alapján dönt a felvételi kérelemről. 

 - 6 osztályos gimnázium esetén: az általános iskola 5. osztályának félévi, 5. osztályának év 

végi és a 6. osztályának félévi tanulmányi eredményeit, az összes jegyet kérjük feltüntetni a 

jelentkezési lapon (magatartást, szorgalmat is). Ezekből csak a következő tantárgyak 

osztályzatát vesszük figyelembe: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen 

nyelv, informatika, természetismeret.  

 - 4 és 5 osztályos gimnázium esetén: az általános iskola 6. és 7. osztályának év végi és a 8. 

osztályának félévi tanulmányi eredményeit, az összes jegyet kérjük feltüntetni a jelentkezési 

lapon (magatartást, szorgalmat is). Ezekből csak a következő tantárgyak osztályzatát vesszük 
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figyelembe: irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv, informatika, 

földrajz, fizika, kémia, biológia.  

Felvételi követelmény, hogy az érdemjegyek így kiszámolt átlaga legalább 4,00 legyen. 
Ez alatti átlag esetén a szóbeli meghallgatásra már nem hívjuk be a felvételizőt, felvételi 

kérelmét iskolánk elutasítja. 

I. Évenként kiszámítjuk a felsorolt tantárgyak átlagát (két tizedesjegyre kerekítve), majd 

mindhárom így kapott átlagot megszorozzuk 10-zel és ezeket összeadjuk. Így az 

általános iskolai tanulmányi eredmény alapján maximum 3 x 50, azaz 150 pontot 

szerezhet a felvételiző.  

II. A matematikából és anyanyelvből központilag, egységes követelmények szerint 

szervezett írásbeli vizsga eredményét úgy számítjuk be, hogy ahány százalékot 

teljesített a felvételiző, annyi pontot kap. Ez a két írásbeli alapján maximum 2 x 100, 

azaz 200 pont.  

III. A kommunikációs készségeket felmérő szóbeli meghallgatáson a felvételiző maximum 

50 pontot szerezhet. 

E három pontszám összeadásával alakul ki az összpontszám, ami maximum 400 pont. 

Ez alapján állítjuk sorba a felvételizőket. Azonos pontszám esetén a szóbeli meghallgatás, 

majd az írásbeli vizsgák eredményét vesszük figyelembe a végleges rangsor kialakításához. 

Az írásbeli vizsgákra külön kell jelentkezni, a felvételi eljárástól függetlenül, 2014. 

december 9-ig, valamelyik vizsgát szervező középiskolába (iskolánk szervez ilyen vizsgát). 

A jelentkezési lap letölthető honlapunkról, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról 

(oktatas.hu/közoktatás/középfokú beiskolázás). 

Az írásbeli felvételi vizsga követelményei, az előző évi mintafeladatsorok megtalálhatók az 

Oktatási Hivatal honlapján (oh.gov.hu/közoktatás/középfokú beiskolázás), illetve 

közvetlenül elérhető honlapunkról is. 

A felvételi kérelem beadásának határideje 2015. február 13. Az adatlapok letölthetők 

lesznek honlapunkról, illetve az Oktatási Hivatal honlapjáról 

(oktatas.hu/közoktatás/középfokú beiskolázás). A jelentkezési lapot iskolánkba, a tanulói 

adatlapot a győri Felvételi Központba kell beküldeni. Kérjük csatolni az írásbeli felvételi 

értékelő lapjának másolatát. 

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjainak megtekintése az iskola titkárságán: 

2015. január 27. 8:00 – 16:00 óra 

A vizsgázó észrevételt tehet a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén: január 30-án 

16:00-ig 

Szóbeli meghallgatás a jelentkezők számára:  

2015. február 25. 14:30 óra 

2015. február 26. 14:30 óra 

2015. február 27. 14:30 óra 

Beiratkozás: 

2015. június 25. 8:00–16:00 óra 

Egyéb tudnivaló: 

A Köznevelési törvényben megfogalmazottak alapján, a sajátos nevelési igényű, illetve a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára az igazgató speciális 

értékelési szabályokat hozhat. Az írásbeli vizsgára való jelentkezéskor beadott írásbeli szülői 

kérelemre, az iskola igazgatója határozatban mentesítheti a tanulót egyes tantárgyak 

eredményének beszámítása alól. Az érintett tantárgy helyett, a tanuló részére kijelölheti másik 

tantárgy beszámítását, illetve az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. 
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Amennyiben a fenti kérelemben a szülő igényli, a tanuló részére a felvételi vizsgán biztosítani 

kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai 

tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását.  

Igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosít a Középiskolai Kollégium. 

 

Nyílt napok: (igazgatói tájékoztató az iskola dísztermében) 

2014. november 27. 16:00 óra:   

- 7. A természettudományos osztály (hat évfolyamos képzés) 

- 7. B emelt óraszámú nyelvi osztály (hat évfolyamos képzés) 

2014. november 28. 16:00 óra:   

- 9. C természettudományos osztály (négy évfolyamos képzés)  

- 9/Ny nyelvi előkészítő osztály, majd emelt óraszámú nyelvi osztály (öt évfolyamos 

képzés) 

Nyitott órák:  

2014. december 4. 8:00-13:25 óra 

(óralátogatás kezdő osztályainkban a hozzánk felvételiző diákok szülei részére) 
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SZENT ORSOLYA RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA,  

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

9400 Sopron, Orsolya tér 2-3. 

Telefon: 99/523-511 

Honlap: www.sztorsolya.sopron.hu 

e-mail: sztorsolya@sztorsolya.hu  

Igazgató: Dr. Kovács András 

Pályaválasztási felelősök: Farkas Károlyné és Nagyné Hoóz Rita igazgatóhelyettesek 

Fogadóóra: munkanapokon 10:00 és 13:00 óra között 

OM azonosító: 030711 

TAGOZATKÓDOK 

01 általános tantervű 4 évfolyamos gimnázium (10 fő) 

02 4 évfolyamos gimnázium emelt szintű német nyelvvel (10 fő) 

03 4 évfolyamos gimnázium emelt szintű angol nyelvvel (10 fő) 

04 4 évfolyamos gimnázium emelt szintű matematikával (10 fő) 

05 8 évfolyamos gimnázium német nyelv – matematika (28 fő) 

06 8 évfolyamos gimnázium angol nyelv – matematika (28 fő) 
 

 

Képzési típusok és indítható osztályszám: 

8 évfolyamos gimnázium: indítható 2 osztály 

4 évfolyamos gimnázium: indítható 1 osztály 

A felvétel az általános iskolai eredmények alapján (4.00 átlagtól), az elméletigényes 

tantárgyak figyelembe vételével történik. A 4 évfolyamos gimnáziumba jelentkezőknél 

az 5-7. osztály tanév végi, illetve a 8. tanév félévi teljesítményeinek figyelembevételén 

túl felvételi elbeszélgetést is szervezünk. A felvételi elbeszélgetés időpontja 2015. 

február 27. (péntek) 14.00.  

Iskolánk felvételi eljárásában megszerezhető felvételi összpontszám: 115 (tanulmányi 

eredmények: 50 pont X 2 + szóbeli meghallgatás eredménye: 15 pont) 

A 8 évfolyamos gimnáziumnál az általános iskola 4. osztályának I. félévi eredményei 

(4,00 átlagtól) számítanak. A magatartás és szorgalom minősítését is mérlegeljük, 

valamint szintén felvételi elbeszélgetést tartunk, melynek időpontja 2015. február 20. 

(péntek) 14.00. 

 

Az államilag előírt felvételi kérelem mellett saját jelentkezési lapunkat is kérjük 

kitölteni. Ezen plébánosi (lelkészi) ajánlás is szerepel. A 4 évfolyamos gimnáziumban az 

alaptantervű oktatás mellett lehetőség van az idegen nyelvek (angol, német), illetve a 

matematika emelt szintű (heti 5 óra) tanulására. A 8 évfolyamos gimnáziumban a 

matematikát, illetve egy idegen nyelvet heti 4-4 órában tanulják diákjaink. Ennek 

megfelelően indulnak angol-matematika, illetve német-matematika osztályaink. 9. 

évfolyamtól – a 4 évfolyamos tagozaton tanulókhoz hasonlóan – második idegen nyelvet 

is kötelező választani. 

Idegen nyelvi kínálatunk: angol, német, francia, latin, olasz. A latin a 8 évfolyamos 

gimnázium 7 és 8. évfolyamán (heti 1 órában) kötelező, a későbbiekben válaszható. A 

nyelvi csoportok indítása létszámfüggő. A minőségi nyelvoktatást segítik a tudásszint 

szerint kialakított nyelvi csoportok. Iskolánkban angol és német nyelvből államilag 

elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető. 

Iskolánkban az emelt szintű érettségire való felkészítés minden tantárgyból biztosított.  

http://www.sztorsolya.sopron.hu/
mailto:sztorsolya@sztorsolya.hu
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A 8 és 4 évfolyamos gimnáziumban a 12. évfolyam elvégzése után a tanulók érettségi 

vizsgát tesznek. 

Kollégiumunk a 10-18 éves fiú-és leányifjúságot fogadja. 

Sajátos nevelési igényű tanuló a felvételi eljárásban 

A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó véleménye 

figyelembevételével - szülői kérésre - kaphat az írásbeli részeredményének beszámítása alól 

felmentést vagy időkedvezményt. Mivel azonban a 2015-2016. tanévre vonatkozóan iskolánk 

felvételi eljárásában nem szerepel az írásbeli felvételi, ezért ez a mentesség nem releváns. 

Egyéb tudnivalók 

Iskolánk római katolikus felekezeti iskola. Elsősorban a katolikus (keresztény) családok 

szolgálatában áll, de nyitott mindenki előtt, aki a keresztény-katolikus szellemiségű nevelést-

oktatást elfogadja. Heti 2 órában, a délelőtti tanítás keretében folyik a katolikus, evangélikus, 

református hitoktatás. Diákjainkat tudatos hitéletre, vallásgyakorlásra igyekszünk nevelni. 

Fontos dátumok 

 

 

Nyílt nap:  2014. november 17-én 17:00 óra (Felvételi tájékoztató mindkét szerkezeti 

típusról.) 

  2014. november 26. 8:00-11:00 

 

 

  

Felvételi tájékoztató: 

 
2014. november 17-én 17.00  

Nyitott Kapuk Napja: 

 
2014. november 26-án 8.00 -11.00  

felvételi jelentkezések határideje: 2015. február 13. 

Felvételi elbeszélgetés: 2015. február 20. 14.00 (8 évfolyamos) 

2015. február 27. 14.00 (4 évfolyamos) 

Ideiglenes felvételi lista 

nyilvánosságra hozatala: 
2015. március 11. 

Végleges felvételi jegyzék: 2015. április 17. 

A felvételről vagy elutasításról 

szóló értesítések postázása: 
2015. április 24. 

A benyújtott kérelmek alapján 

lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál: 

2015. június 1. 

Beiratkozás: 2014. június 24. 
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TÓTH ANTAL EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

9400 Sopron, Tóth Antal u. 1. 

Telefon:99/312-254; Fax: 99/524-091 

E-mail: tothantal@tothantal.hu 

 Igazgató: Tscheki Katalin 

A beiskolázással kapcsolatban felvilágosítást ad: 

Tóthné Németh Zsuzsanna igazgatóhelyettes 

(munkanapokon 10:00-15:00)                                                                                    

OM azonosító: 038504 

TAGOZATKÓD: 

02 faipari. szakmacsoport 

 

 

A Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium helyi tanterve a sajátos nevelési igényű tanulók 

oktatásának irányelvére épül, figyelembe véve a hallássérült, illetve dislexiás, disgraphiás, 

discalculiás tanulók iskolai fejlesztésének elveit is.    

A következő speciális szakiskolai képzést kínáljuk: 2+ 2 év 

Faipari szakmacsoport – kárpitos képzés                         OKJ szám: 3454205 

A képzés korszerű gyakorlóműhelyben, kiscsoportos formában folyik, mely szakmai 

vizsgával és OKJ-s szakmai bizonyítvány kiadásával zárul. 

A tanulmányi területre való felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi 

eredményeket veszik figyelembe. 

 

Nyílt nap: 2014. november 11. 10:00 óra 

 

  

mailto:tothantal@tothantal.hu
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VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

GIMNÁZIUM 

9400 Sopron, Ferenczy János u. 7. 

Telefon: 30/600-2726; 20/966-0575 (központ); 99/314-548 (tanműhely);  

Fax: 99/261-271 

E-mail: titkarsag@vasvill.hu 

Igazgató: Bokor Ákos 

Pályaválasztási felelős: Káldi Sándor 

OM azonosító: 030762 

TAGOZATKÓDOK: 

11 kerettantervre épülő, informatika szakmacsoport 

12 kerettantervre épülő, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

13 kerettantervre épülő, gépészet szakmacsoport 

14 kerettantervre épülő 
 

21 elektrotechnika-elektronika szakmacsoport - villanyszerelő 

22 gépészet szakmacsoport – gépi forgácsoló 

23 közlekedési szakmacsoport – karosszérialakatos 

 

 

Szakközépiskolai képzés 

 

A szakközépiskolai képzés célja, hogy széles szakmai alapozást nyújtva, a munkaerő-piaci 

igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való bekapcsolódást 

is biztosítsa. A diákok emelt óraszámban tanulják a német, informatikai szakon a német 

mellett az angol nyelvet. A képzésben kiemelt szerep jut a számítástechnika - informatika 

oktatásának is. 

Az érettségi vizsgát követően a konkrét szakmai képzésre a tanuló akkori érdeklődésétől és a 

lehetőségektől függően kerül sor, differenciált képzési időben, különböző formákban. 

11 kerettantervre épülő, informatika szakmacsoport, informatika szakközépiskolai 

ágazati oktatás 

Informatika ágazat  

Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció, felvehető létszám: 32 fő 

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés: informatikai 

rendszergazda 

A szakközépiskolai képzés négy évében a hangsúly a közismereti általánosan művelő tárgyak 

tanulásán van, amelyeket a gimnáziumi képzéssel azonos szinten oktatunk. A szakmai képzés 

4 évében a kerettantervnek megfelelően az ágazati szakmai oktatás 13. évfolyamának 

tananyagát oktatjuk, így a szakmai képzés 2 év helyett csak 1 év. 

12 kerettantervre épülő, elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, villamosipar és 

elektronika szakközépiskolai ágazat 

Villamosipar és elektronika ágazat 

Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció, felvehető létszám: 32 fő 

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés: automatikai technikus, 

elektronikai technikus. 

A képzés célja a nemzetközileg elismert minősítésnek megfelelő, korszerű általános 

műveltség és elektronikai szakmai alapismeretek nyújtása. A képzés első négy évében az 

mailto:titkarsag@vasvill.hu
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összes olyan elektronikai, számítástechnikai ismeretet oktatjuk, amelyek az adott 

szakközépiskolai ágazat valamennyi szakmájához szükségesek. A kimenetek kiválasztásánál a 

széles szakmai alapozás miatt figyelembe vehető a tanulók irányultsága és a gazdaság 

mindenkori igénye. 

13 kerettantervre épülő, gépészet szakmacsoport, gépészet szakközépiskolaiágazati 

oktatás 

Gépészet ágazat 

Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció, felvehető létszám: 32 fő 

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés: mechatronikai 

technikus. 

A közismereti tárgyak jelentős részében a gimnáziumhoz közeli a képzés. A felsőbb 

évfolyamokon az általános művelés mellett széles szakmai alapozás folyik. A képzési 

programban súlyponti helyet foglal el a számítástechnika (és műszaki alkalmazásai), valamint 

a hagyományos gépészet ismereteit kiegészítő automatika és elektronika oktatása, ami a 

csúcstechnika elsajátítását jelenti. A jól változtatható elemekből felépített képzési tartalom 

nagyfokú variálhatóságot biztosít, így másféle kiegészítő szakképesítés megszerzését is 

lehetővé teszi (pl. CNC, PLC, AutoCAD). 

14   kerettantervre épülő, közlekedés szakmacsoport, közlekedésgépész szakközépiskolai 

ágazat 

Közlekedésgépész ágazat 

Képzési idő: 4 év + 1 év specializáció, felvehető létszám: 32 fő 

A specializáció során (az érettségi után) megszerezhető szakképesítés: autószerelő, 

autóelektronikai műszerész 

A képzés első négy évében az összes olyan közlekedéstechnikai alapismeretet és gyakorlatot 

oktatjuk, amelyek az adott szakközépiskolai ágazat valamennyi szakmájához szükségesek. A 

kimenetek kiválasztásánál a széles szakmai alapozás miatt figyelembe vehető a tanulók 

irányultsága és a gazdaság mindenkori igénye. A szakmai képzés 4 évében a többi 

képzésünkhöz hasonlóan a kerettantervnek megfelelően az ágazati szakmai oktatás 13. 

évfolyamának tananyagát oktatjuk, így a szakmai képzés 2 év helyett csak 1 év. 

Az iskolában érettségi után a következő 2 éves szakmai képzésekre van lehetőség: 

Autóelektronikai műszerész, automatikai technikus, autószerelő, elektronikai technikus, 

informatikai rendszergazda, mechatronikai technikus 

 

Szakiskolai képzés 

 

Képzési idő: 3 év, felvehető létszám: szakmánként 28 fő 

Ebben az oktatási formában már a 9. osztályban elkezdődik a szakiskolai szakképzés. A 

képzés során szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók az időkeret 

kétharmad részében, a közismereti oktatás a szakiskolai szakképzés közismereti kerettanterve 

szerint történik. A szakmai képzés az egyik csoportban villamos, a másikban gépész 

területeken történik.  

9. osztálytól tanulható szakmák:  

elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban: villanyszerelő;  

gépészet szakmacsoportban: gépi forgácsoló 
közlekedés szakmacsoport: karosszérialakatos 

Felvételi eljárás:  
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A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskola által közölt  7. osztály tanév végi és 8. 

osztály félévi  érdemjegyek alapján történik. 

A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük: 

1. Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a 

magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika tantárgyakból. Az érdemjegyek összege 

alapján határozzuk meg a rangsort. 

2. Azonos pontszám esetén a rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két 

tizedesig számolt átlag alapján történik. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi 

összes jegyéből két tizedesig számolt átlag figyelembe vételével határozzuk meg a 

sorrendet. 

3. A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság szükséges. 

 

Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral, 

iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú video rendszer, iskolai képújság) rendelkezik. 

 

Nyílt napok:  2014. november 25. 15:00 óra 

  2014. november 26. 15:00 óra 
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Veszprém területén működő középfokú oktatási intézmény 

IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

8201  Veszprém, Iskola u. 4. 

Telefon:88/560-630; Telefon/fax:  88/560-730 

E-mail: isk@ipari.vein.hu 

Honlap: www.ipariszakkozep.hu 

Igazgató: Irányi László 

Pályaválasztási felelős: Kobán László igazgatóhelyettes 

OM azonosító:   037198 

TAGOZATKÓDOK: 

11 vegyipari szakmacsoport - laboratóriumi technikus 

16 vegyipari szakmacsoport - műanyag-feldolgozó technikus 

 

Iskolánkról: Épülete Veszprém belvárosában található, könnyen megközelíthető. A 

szakképzéshez szükséges felszerelésünk magas színvonalú. Laboratóriumaink országos 

szinten is a legjobban felszereltek közé tartoznak. Tanulóink a szakmai tanulmányi 

versenyeken évek óta országos döntőben szerepelnek. A kompetenciamérés alapján diákjaink 

az országos átlag fölött teljesítettek, matematikából kiugróan magas eredményt értek el. Mind 

a vegyipar, mind a műanyagipar szakember hiánnyal küzd, már kezdő technikusoknak 

is nagyon jól fizető állásokat kínál. Képzésünk ezen a téren egyedülálló a régióban. A 

távolról érkezett tanulók a városi kollégiumban nyerhetnek elhelyezést. 

 

Szakközépiskolai képzéseink időtartama 4+1 év. 

Felvételi pontszámítás: 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, valamint egy választott természettudományos tárgy (fizika vagy kémia, 

vagy biológia) osztályzatai számítanak. + a központi írásbeli eredményei 

A jelentkezés határideje: 2015. 02.15 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai: 

Kémiai játszóház: 2014. november 6.   15 óra (iskolai laborok) 

2014. november 27.  15 óra (iskolai laborok) 

A részvételhez, az esetleges torlódások elkerülése végett, regisztráció szükséges, amelyet az 

iskola honlapján lehet megtenni. A két alkalom programja azonos. Egy alkalomra 60 főt 

tudunk fogadni. 

 

Nyílt napok: 2014. november 11.  15-16.30 óra (iskolai könyvtár) 

2014. november 11.  17.00-18.30 óra (iskolai könyvár) 

2014. december 9.  16 óra (iskolai könyvtár) 

A három rendezvény programja azonos 

 

 

mailto:isk@ipari.vein.hu
http://www.ipariszakkozep.hu/

