
 

1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: 

 

1.1. Az általános iskola 8. osztályát befejező tanulók számára meghirdetett 5 éves szakközépiskolai 
képzésekről. 

  

1 osztályt az Országos Képzési Jegyzék – továbbiakban OKJ – szerinti alábbi lehetséges kimenetekkel:  
54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ 
 
Tagozatkód: 11 (az egész osztály angol nyelvet tanul). 
 
A képzés érettségiig 4 éves, majd azt követően még 1 év szakképző évfolyam. Az osztályon belül minden tanuló angol nyelvi 
képzést kap. 
Az oktatás az informatikai ágazat központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon elsajátítják az 
ágazathoz tartozó összes alapozó informatikai ismeretet. Ez tartalmazza: számítógépes architektúrák, szoftverismeret, IT 
alapismeretek, hardverismeretek, szervezési ismeretek, adatbázis kezelés, programozás, hálózati ismeretek témaköröket  A 
12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesz.  
Az 5/13. évfolyamon: foglalkoztatás II., foglalkoztatás I., operációs rendszerek, alkalmazásfejlesztés, WEB 
alkalmazásfejlesztés, programozási nyelvek gyakorlat, multimédia gyakorlat, adatbázis fejlesztés, szakmai idegen nyelv 
tantárgyakat tanul. 
Tanulmányaik végén szakmai vizsgát tesz. A szak elvégzésével a tanuló alkalmassá válik szakmáján belül önálló 
munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. 
 
1 osztályt az OKJ szerinti lehetséges alábbi kimenetekkel:  
54 481 05 MŰSZAKI INFORMATIKUS 
 
Tagozatkód: 12 az angol nyelvet tanuló csoportnál 
Tagozatkód: 13 a német nyelvet tanuló csoportnál 
 
A képzés érettségiig 4 éves, majd azt követően még 1 év szakképző évfolyam. Az osztályon belül 1 csoport német és 1 
csoport angol nyelvi képzést kap. 
Az oktatás az informatikai ágazat központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon elsajátítják az 
ágazathoz tartozó összes alapozó informatikai ismeretet. Ez tartalmazza: számítógépes architektúrák, szoftverismeret, IT 
alapismeretek, hardverismeretek, szervezési ismeretek, adatbázis kezelés, programozás, hálózati ismeretek témaköröket  A 
12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesz.  
Az 5/13. évfolyamon: foglalkoztatás II., foglalkoztatás I., elektronika, digitális technika, villamos műszerek és mérések, 
folyamatirányítás és digitális jelfeldolgozás, adatátviteli hálózatok üzemeltetése, műszaki programozás tantárgyakat tanul. 
Tanulmányai végén szakmai vizsgát tesz. A szak elvégzésével a tanuló alkalmassá válik szakmáján belül önálló 
munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. 
 
1 osztályt az OKJ szerinti lehetséges alábbi kimenetekkel:  
54 481 02 GAZDASÁGI INFORMATIKUS nyelvi előkészítő osztály 
 
Tagozatkód: 14 az angol nyelvet tanuló csoportnál 
Tagozatkód: 15 a német nyelvet tanuló csoportnál 
 
Idegen nyelvi előkészítő osztályként indítjuk. A képzés érettségiig 5 éves, majd azt követően még 1 év szakképző évfolyam. 
Az osztályon belül 1 csoport német és 1 csoport angol nyelvi képzést kap. 
Az oktatás az informatikai ágazat központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon elsajátítják az 
ágazathoz tartozó összes alapozó informatikai ismeretet. Ez tartalmazza: számítógépes architektúrák, szoftverismeret, IT 
alapismeretek, hardverismeretek, szervezési ismeretek, adatbázis kezelés, programozás, hálózati ismeretek témaköröket  A 
12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesz.  
Az 5/13. évfolyamon: foglalkoztatás II., foglalkoztatás I., gazdasági ismeretek, vállalati információs rendszerek, 
projektmenedzsment, szakmai idegen nyelv, vállalati információs rendszerek, informatikai alkalmazási gyakorlat, számviteli 
információs rendszerek tantárgyakat tanul. 
Tanulmányai végén szakmai vizsgát tesz. A szak elvégzésével a tanuló alkalmassá válik szakmáján belül önálló 
munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. 
 
 
1 osztályt az OKJ szerinti lehetséges alábbi kimenettel:  
54 481 01 CAD-CAM INFORMATIKUS nyelvi előkészítő osztály, majd két tanítási nyelvű képzés 
Tagozatkód: 16 az angol nyelvet tanuló csoportnál 



Tagozatkód: 17 a német nyelvet tanuló csoportnál 
 
Idegen nyelvi előkészítő osztályként indítjuk. A képzés érettségiig 5 éves, majd azt követően még 1 év szakképző évfolyam. 
Az osztályon belül 1 csoport német és 1 csoport angol nyelvű képzést kap.  
 
Az oktatás az informatikai ágazat központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon elsajátítják az 
ágazathoz tartozó összes alapozó informatikai ismeretet. Ez tartalmazza: számítógépes architektúrák, szoftverismeret, IT 
alapismeretek, hardverismeretek, szervezési ismeretek, adatbázis kezelés, programozás, hálózati ismeretek témaköröket  A 
12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi vizsgát tesz.  
Az 5/13. évfolyamon: műszaki ábrázolás és gépelemek, CAD, technológiai ismeretek,  műszaki ismeretek,  CAD-CAM,  
számítógépes gyártás,  technológia,  CNC gépek szakmai tantárgyakat tanul. Tanulmányai végén szakmai vizsgát tesz. A szak 
elvégzésével a tanuló alkalmassá válik szakmáján belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. 
 
1 osztályt az OKJ szerinti lehetséges alábbi kimenettel:  
54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS  
Tagozatkód: 18 az angol nyelvet tanuló csoportnál 
Tagozatkód: 19 a német nyelvet tanuló csoportnál 
 
Az oktatás a gépészeti ágazat központi kerettantervei szerint folyik. A tanulók a 9-12. évfolyamon elsajátítják az ágazathoz 
tartozó összes alapozó informatikai ismeretet. Ez tartalmazza: munkahelyi egészség és biztonság, munkavédelem, 
elsősegélynyújtás, gépészeti alapozó feladatok, műszaki mérés. A 12. osztály végén egységes informatika ágazati érettségi 
vizsgát tesznek.  
Az 5/13. évfolyamon: foglalkoztatás II., foglalkoztatás I., forgácsolási alapismeretek, gyártástervezés és gyártásirányítás, 
szerszámgépek karbantartása szakmai tantárgyakat tanul. Tanulmányai végén szakmai vizsgát tesz. A szak elvégzésével a 
tanuló alkalmassá válik szakmáján belül önálló munkavégzésre, illetve szakirányú továbbtanulásra. 
 

1.2. Érettségi vizsgára épülő 2 éves nappali munkarendű szakképzés.  

 
54 521 03 GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS 
 
A képzés hagyományos gépészeti képzés. A tanulók megtanulják a műszaki rajzolás manuális és számítógépes változatát. 
Elsajátítják az anyag-megmunkálási technikákat, technológiákat. Oktatott tantárgyak még: anyagismeret, technológia, 
gépelemek, munkavédelem, műszaki mérés, gyártástervezés és gyártásirányítás, szerszámgépek karbantartás, CNC 
gépkezelés, karbantartás. Az adott szakmát megtanuló és szakmai végzettséget szerző tanulók könnyen el tudnak 
helyezkedni gépipari vállalkozásoknál, illetve az elsajátított tudás szakirányú felsőoktatásban kivallóan kamatoztatható, 
továbbfejleszthető. 
 
A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: 

Gyártási dokumentációt készít 
Gyártási folyamat végrehajtását irányítja 
Részt vesz a gyártási folyamat korszerűsítési munkáiban 
Magasabb elméleti felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkát végez 
Gyártásközi mérési feladatokat lát el 
Laboratóriumi mérési feladatokat lát el 
Mérőszobai feladatokat lát el 
Részt vesz a karbantartási, az üzemeltetési és az üzembe helyezési folyamatokban 
Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

 
A képzés időtartama: 2 év 
Szakmai előképzettség: középiskolai érettségi 
Beiskolázható létszám: 35 fő 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
Első tanév végén kötelező nyári termelési gyakorlat. 
 
Kizáró okok az alkalmasság orvosi véleményezésénél: 
A végtagok jelentősebb anatómiai és funkcionális rendellenességei 
Súlyos vitium 
Enyhébb vitiumnál a kardiológiai szakellátás javaslata 
A kéz idült bőrbántalmai 
Kétszemes látás esetén 0.8-0.4, 0.9-0.3, 1.0-0.2-nél rosszabb látásélesség 
Gyenge fejlettség és izomerő 
 
A fenti betegségek megléte esetén a szakellátás orvosának javaslata szükséges! 



 
Az iskolai orvosi vizsgálatra 2014. augusztus utolsó hetén kerül sor azok részére, akik felvételt nyertek az adott szakra. A 
fentiek értelmében az a felvett tanuló, aki tud a kizáró okot jelentő valamilyen betegségéről, a nyár folyamán szerezzen 
szakorvosi ajánlást a tanulmányok megkezdéséhez, mivel az iskolai orvosi vizsgálat nem helyettesítheti a szakorvos 
véleményét.  
Figyelem! Nem kell elsőfokú szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat. 
 

1.3. Meglévő előismeretek beszámításával csatlakozás szakképző osztályhoz. (1 éves képzés) 

(Meghirdetése és képzési paraméterek megadása 2015. március) 
 
 


