
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályaválasztási szülői értekezlet időpontjai: 

 

 

 

 

A szakmai képzés formája duális, kompetenciaalapú oktatás, amely lehetőséget biztosít a rokon 

szakképesítések könnyebb megszerzésére.  

A Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének megfelelően jelöltük ki az ösztöndíjjal 

támogatott szakmákat.  Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében 

10 000 Ft/hó, a 2. félévtől – a nyári hónapok alatt is – 

 
 

Szakgimnázium                             Szakközépiskola                              HÍD 

 

2,51 és 3,0 :   10 000 Ft/hó; 

3,01 és 3,5 :      20 000 Ft/hó         3,01 és 3,5 :   15 000 Ft/hó,               9. évfolyam  8 000 Ft/hó 

3,51 és 4,0 :      30 000 Ft/hó         3,51 és 4,0 :   20 000 Ft/hó,            10. évfolyam 10 000 Ft/hó 

4,01 és 4,5 :      40 000 Ft/hó         4,01 és 4,5 :   27 000 Ft/hó; 

4,51 és 5,0 :      50 000 Ft/hó         4,51 és 5,0 :   35 000 Ft/hó. 
 

 

Az iskolába a felvétel feltétele a szakmai egészségügyi alkalmasság és az előírt iskolai 

végzettség megléte. Túljelentkezés esetén a rangsort a 7-8. osztályos tanulmányi előmenetel 

alapján alakítjuk ki. A szakképzés második évfolyamától kezdve lehetőség nyílik a gyakorlati 

képzés külső képzőhelyeken történő lebonyolítására is. A szakképzés lezárásaként szakmai 

bizonyítványt szereznek, amelyhez europass bizonyítvány-kiegészítő kérhető. 

Kollégium: az elhelyezés fiúk és lányok részére is biztosított.  

2017. november 6. hétfő 9 óra 

2017. november 23. csütörtök 16:30 óra 

2017. december 6. szerda 16:30 óra 

2018. január  10. szerda 16:30 óra 
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Szakgimnáziumi képzés: A 4 éves képzés keretében a tanulók a közismereti tárgyak 

mellett szakmai ismerteket tanulnak. A gyakorlati képzés az iskola saját tanműhelyében 

történik. Az érettségi vizsga tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv és ágazati szakmai tantárgy. Az első 4 év teljesítése után érettségi vizsgát 

tesznek a tanulók és 3-as OKJ-s szakmát szereznek, majd 5. évfolyamom 5-ös OKJ-s 

szakmát kapnak. A felsőoktatásban is továbbtanulhatnak. Az iskola specialitása a katonai 

alapismeretek oktatása, amely a pápai Bázisrepülőtérrel együttműködve történik.  A szakképzés 

lezárásaként szakmai bizonyítványt szereznek, amelyhez europass bizonyítvány-kiegészítő 

kérhető. A felvétel az általános iskola 7. osztály év végén, valamint a 8. osztályban félévkor 

kapott matematika, magyar, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyak érdemjegyeiből 

képzett pontszámok alapján történik.  

 

9. évfolyamon  induló  szakgimnáziumi  ágazati  képzések:  

Ágazat 

4 év után 

érettségi + 

középszintű 

szakképesítés 

+ 1 év után    

emelt szintű 

szakképesítés 

Szakképesítés munkaterületének rövid 

leírása  

közlekedés-

gépész 
kerékpárszerelő 

2001 

autószerelő 

Gépjárművet javít. Elvégzi a gépjármű időszakos 

szervizelését, felülvizsgálatát, karbantartását, ápolását. 

Munkája során alkalmazza a korszerű 

számítástechnikai eszközöket. Műszaki vizsgára 

felkészíti a gépjárművet, környezetvédelmi 

felülvizsgálatot végez. 

vendéglátóipar pincér 

2002 

vendéglátás-

szervező 

A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, 

vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek 

üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, 

szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. 

villamosipar 

és elektronika 

PLC 

programozó 

2003 

erősáramú 

elektro-

technikus 

Ipari és épületvillamossági hálózatokat szerel, 

dokumentációval előkészül és  dokumentálja az 

elvégzett munkát. Nyomtatott áramkört tervez 

számítógéppel, villamos mérőműszereket használ, 

méréseket végez, érintésvédelmi megoldásokat valósít 

meg, villamos gépeket és hajtásokat üzemeltet. 

faipar 
bútoripari 

gyártáselőkészítő 

2004 

faipari 

technikus 

Fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a 

késztermékek gyártását szervezi. Bútoripari termékek 

gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. 

Beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és 

egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, 

szervezési feladatával foglalkozik. Kárpitos 

ismereteket sajátít el. 



 

9. évfolyamon induló szakközépiskolai képzések: 
A 3 éves képzést követően OKJ-s középszintű szakmai vizsgát tesz a tanuló, ezt követően 2 

év alatt érettségi szerezhető, igény esetén továbbtanulhat technikusképzésben, főiskolán, 

egyetemen. 
 

2101 szakács OKJ 34 811 04: A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás 

követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték 

kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása 

a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, 

háztartásokban.  
 

2102 pincér OKJ 34 811 03: A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által 

igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható 

legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. 

Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. 
 

2103 szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01: Idős emberek körében, kórházi, idősotthoni, házi 

szociális ápolási, gondozási, idősellátási feladatokat végez. Felméri az idős emberek sajátos 

szükségleteit, az idős emberek körében szociális gondozást végez. Vezeti a gondozási, ápolási, 

fejlesztési terv és a rehabilitációs program dokumentációját.  
 

2104 asztalos OKJ 34 543 02: Előkészíti, szervezi a gyártási folyamatot. Különböző bútorokhoz 

tömörfa, furnérozott, laminált alkatrészeket gyárt, késztermékeket szerel össze. Ajtót, ablakot, 

épületasztalos szerkezeteket készít. Faanyagot esztergályoz, felületkezelést, pácolást végez. Kézi 

szerszámokat, faipari gépeket, számítástechnikai eszközöket kezel (CNC, CAD).  
 

2105 festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04: A festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű 

felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, 

vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák 

alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírások szerint végzi.   
 

2106 eladó OKJ 34 341 01: Az eladó legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása a modern kereskedelmi 

követelményeknek megfelelően. Ennek érdekében megtanulja a kereskedelmi egység működéséhez 

kapcsolódó részletes szabályokat a létesítéstől a folyamatos működtetésig. Foglalkozik a beszerzés és 

tárolás folyamatával, elsajátítja a szakmájához szükséges áruismeretet, marketing és kommunikációs 

ismereteket.  
 
2107 villanyszerelő OKJ 34 522 04: Épület és ipari villamos berendezéseket szerel. Vezetékhálózatot 

épít ki, kábelt fektet, villámhárító berendezést szerel, forgógépet, transzformátort telepít, világítási 

berendezéseket, készülékeket, villamos gépeket javít, karbantart, üzemeltet. Vizsgálatokat, beállításokat 

végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. 

 

2108 hegesztő OKJ 34 521 06: Előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges 

gépeket, elvégzi a hegesztést, vágást, az adminisztrációs feladatokat. Bevontelektródás, 

wolfrámelektródás, gázhegesztő és fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő eljárásokat sajátít el. 

Sarokvarratot, tompavarratot készít.  

 

2109 gépi forgácsoló OKJ 34 521 03: Felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztő- 

és rögzítő eszközöket. Kiválasztja és rögzíti a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a 

forgácsolási paramétereket. Egyszerű forgácsolt alkatrészeket esztergál, mar, köszörül, finomfelületi 

megmunkálásokat végez, CNC vezérlésű megmunkáló gépen dolgozik. A képzés elvégzése után a 

tanulónak lehetősége van 1 év alatt CNC gépkezelő (OKJ 35 521 01) képesítést szerezni.  

 



9. évfolyamon induló 2 éves szakképzési HÍD képzések: 
 

A 15. életévüket betöltött, az általános iskola 6. évfolyamát sikeresen befejező tanulók számára, 

akik a 2 éves képzés alatt részszakképesítést szerezhetnek.  

 

2301 lakástextil készítő OKJ 21 542 01 

 

2302 szobafestő OKJ 21 582 01  

 

2303 asztalosipari szerelő OKJ 21 543 01 

 

 

 

9. évfolyamon induló szakközépiskolai képzések (Sümeg telephellyel): 

 

 
A 3 éves képzést követően OKJ-s középszintű szakmai vizsgát tesz a tanuló, ezt követően 2 

év alatt érettségi szerezhető, igény esetén továbbtanulhat technikusképzésben, főiskolán, 

egyetemen. 
 

9101 asztalos OKJ 34 543 02: Előkészíti, szervezi a gyártási folyamatot. Különböző bútorokhoz 

tömörfa, furnérozott, laminált alkatrészeket gyárt, késztermékeket szerel össze.  

 

9102 festő, mázoló, tapétázó OKJ 34 582 04: A festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű 

felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, 

vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése.  

 

9103 eladó OKJ 34 341 01: Az eladó legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása a modern kereskedelmi 

követelményeknek megfelelően. Ennek érdekében megtanulja a kereskedelmi egység működéséhez 

kapcsolódó részletes szabályokat a létesítéstől a folyamatos működtetésig.  
 

9104 pincér OKJ 34 811 03: A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó 

szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el.  

 

9105 szakács OKJ 34 811 04: A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás 

követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték 

kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása 

a vendégek számára éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben, 

háztartásokban.  

 


