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AJÁNLÓ 

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

A továbbtanulás, a pályaválasztás minden fiatal életében meghatározó 

döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A 2021/2022. 

tanévre vonatkozó Tolna Megyei Pályaválasztási Tájékoztató a megyében 

található középfokú iskolák bemutatkozása mellett kiemeli a képzési 

kínálatot, a felvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a felvételi 

eljárás lebonyolításának ütemezését, valamint a kamarák szerepét is. 

Tolna megyében 29 középfokú oktatási-nevelési intézmény található, 

amelyből 23 állami, 5 egyházi, 1 pedig alapítványi fenntartású iskola. Az 

állami középfokú iskolák közül 11 a Szekszárdi és Tamási Tankerületi 

Központok, 9 az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 2 az 

Agrárminisztérium és 1 a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában 

működik. 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai szakszolgálati 

feladat, ezért a Szekszárdi Tankerületi Központ kiemelt feladatának tekinti 

jelen pályaválasztási tájékoztató eljuttatását az érdeklődők részére. A 

kiadvány összeállítására az iskolák megküldött tájékoztató anyagai alapján 

került sor. 

Bízunk benne, hogy a Tolna Megyei Pályaválasztási Tájékoztató nagyon 

hasznos információkat tartalmaz, hiszen szerepe felerősödött a 

rendezvények nélküli pandémiás helyzetben. 

Eredményes továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk. 

Gerzsei Péter 

tankerületi igazgató 

Szekszárdi Tankerületi Központ 
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A TANKERÜLETI KÖZPONTOK FENNTARTÁSÁBAN 
MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI INTÉZMÉNYEK 

2017. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központból a 

területi szervek kiváltak, és tankerületi központokba olvadtak be. A 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ ettől az időponttól Klebelsberg 

Központ néven működik tovább. A központ középirányító szervként 

érvényesíti, illetve - módszertani segítséget is nyújtva - érvényesítteti a 

tankerületi központok tevékenységében a közfeladatok ellátására 

vonatkozó követelményeket. 

A köznevelési intézmény fenntartói jogait és kötelezettségeit tekintve 

2017. január 1-jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogutódja 

az a tankerületi központ, amelynek meghatározott feladatellátási területén a 

köznevelési intézmény székhelye található. 

A köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok, a nevelő-oktató 

munkát közvetlenül segítők, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben 

foglalkoztatottak, illetve a fenntartással és működtetésével összefüggő 

feladatokat ellátó személyek átkerültek az illetékes tankerületi központok 

állományába szintén 2017. január 1-jével. 

Tolna megyében 2 tankerületi központ jött létre: a Szekszárdi Tankerületi 

Központ, amely a korábbi Paksi, Tolnai és Szekszárdi Tankerületeket és a 

Tamási Tankerületi Központ, amely a korábbi Bonyhádi, Dombóvári és 

Tamási Tankerületeket foglalja magába. 

A tankerületi központ gazdasági szervezettel rendelkező központi 

költségvetési szerv, amelyet tankerületi igazgató vezet. 
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"Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy 

felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól 

végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, 

amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni." 

(Szent-Györgyi Albert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tankerületi központok  Vezető Elérhetőség 

Szekszárd Tankerületi 

Központ 
Gerzsei Péter 

szekszard@kk.gov.hu 

 

7100 Szekszárd 

Arany János u. 23-25. 

Telefon: 06-74/795-222 

Tamási Tankerületi 

Központ 
Csike Tamás 

tamasi@kk.gov.hu 

 

7090 Tamási 

Szabadság u.29. 

Telefon: 06-74/795-236 

 

mailto:szekszard@kk.gov.hu
mailto:tamasi@kk.gov.hu
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2. sz. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI 
rendelethez a 2020/2021. tanév rendjéről 

A középfokú iskolai, a kollégiumi felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal 

kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben 

Határidők Feladatok 

2020. 09. 10. 

Az oktatásért felelős minisztérium pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba történő 

jelentkezésről. 

2020. 09. 30. 
A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2020. 10. 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében 
- Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - meghatározzák 

tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi 

tájékoztatójukat. 

2020. 10. 20. 
A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák honlapjukon a felvételi 
tájékoztatójukat. 

2020. 10. 31. 
Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről.  

2020. 10. 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit arról, 
hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell 

dönteniük, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, 

vagy a szülő és gyermek között vita van, annak eldöntése a gyámhatóság körébe 
tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági 

döntés szerint kell továbbítania. 

2020. 11. 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára 

központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét. 

2020. 12. 04. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra 
történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 

2020. 12. 09. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig 

jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a hozzájuk a központi 
írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap-igényüket. 

2020. 12. 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

2021.01.20. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 

2021. 01. 22. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 
találkozást a programba jelentkezőkkel. 

2021. 01. 23 Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2021. 01. 23., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

2021. 01. 28., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, 

továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó 
Programba jelentkezők számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak 

részt venni. 

2021. 01. 29. 
Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 

találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

2021. 02. 08. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 
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2021. 02. 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 

Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős 

miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat. 

2021. 02. 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 

évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 
Hivatalnak.) 

2021. 02. 23. –  

03. 12. 
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2021. 03. 16. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét. 

2021. 03. 22-23. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2021. 03. 24. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 

megküldeni a Hivatalnak. 

2021. 03. 26. 
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ábécé sorrendben. 

2021. 04. 09. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2021. 04. 14. 
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 
meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

2021. 04. 23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2021. 04. 30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.  

2021. 05. 10- 21. 
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 
felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2021. 05. 10 –  

08. 31. 
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

2021. 05. 21. 
A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2021. 06. 01. 
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 

2021. 06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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BEMUTATKOZNAK TOLNA MEGYE KÖZÉPFOKÚ 
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 
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A TOLNA MEGYEI TANKERÜLETI KÖZPONTOK 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Bátaszéki II. Géza Gimnázium 

 Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola Arany János Gimnázium 

 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

 Dunaföldvári Magyar László Gimnázium 

 Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos 

Gimnáziumi és Kollégiumi Tagintézménye, Gyönk  

 Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

 Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 

 Szekszárdi Garay János Gimnázium 

 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő Iskolája és 

Kollégiuma, Zomba-Paradicsom puszta 

 Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Göllesz Viktor Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, 

Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma, Iregszemcse 

 Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium, Simontornya 
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Bátaszéki II. Géza Gimnázium 

OM azonosító: 203195 

 

Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. 

Tel.: 74/493-358 

E-mail: gimnaziumbataszek@gmail.com 

Honlap: www.gezagimi.hu   

Intézményvezető: Sümegi József 

Felvilágosítást ad: 

Pulai Erzsébet igazgató helyettes 

 

Iskolánk célja: 

 minden tanulót képességeinek megfelelően felkészíteni az 

érettségi vizsgára: a tehetséges, továbbtanulni kívánó tanulókat 

eljuttatni az emelt szintű érettségire; az érettségi után szakmát 

tanulni kívánókat a középszintű érettségire 

 a diákokban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása 

Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, igényes 

oktatás, következetes, rendszeres értékelés.  

Hatévfolyamos képzés 

Tagozatkód: 01 

Előnyei:  

 hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 egyenletesebb terhelés 

 a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása 

 nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi 

megszerzésére 

Specialitások: 

 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv oktatása 

magasabb óraszámban 

 második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív formában 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

http://www.gezagimi.hu/
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A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük 

fel. 

Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános iskolájukban vagy 

közvetlenül a gimnáziumtól kaphatják meg, ahol tájékoztatást is adunk 

a felvételi eljárás további menetéről.     

Hagyományos gimnáziumi képzés 

Tagozatkód: 02 

Előnyei: 

 négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 

 a középiskolai tananyag alapos elsajátítása 

  lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére 

Specialitások: 

 9-10. évfolyamon a matematika és informatika oktatása 

magasabb óraszámban 

 az informatika oktatása szakkör, illetve fakultációs keretben 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján vesszük 

fel!  

 

Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matematika, történelem, 

idegen nyelv) eredményeit vesszük figyelembe.  

Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított jelentkezési lapon 

jelentkezhetnek. 

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 10-12. évfolyamon: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 angol és német nyelv 

 matematika 

 fizika, biológia, kémia 

 informatika 
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Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok 

 Besigheim – Németország 

 Fülek, Nagysalló – Szlovákia 

 Ditró, Szászrégen – Románia 

 

Tudományos Diákkör 

 tanulmányi versenyek szervezése 

 tudományos előadások 

 különleges foglalkozások 

 kirándulások 

 színházlátogatások 

 téli sport, korcsolyázás 

 

Szabadidős tevékenység 

 úszás, labdarúgás, kosárlabda 

 

Meleg étkezés: az iskolai menzán 

 

 

Az érdeklődő szülőket és diákokat előre egyeztetett időpontban is 

fogadjuk! 

 

A jelentkezési lapok beadási határideje:  

2021. február 15.  
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Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola Arany János Gimnázium 

OM azonosító: 036263 

Cím: 7150 Bonyhád, Fáy ltp. 34.  

Telefon: 74/451-718; Fax: 74/550-297 

Honlap: www.boni.info.hu  

E-mail: gimi.arany@gmail.com  

Intézményvezető: Steiner Krisztián 

 

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

Arany János Gimnáziuma az Arany János Egységes Iskola gimnáziumi 

képzését folytatva, a 2009/2010-es tanévtől az érettségi megszerzésének 

lehetőségét is kínálja tanulói részére.  

Iskolánk egyedülálló informatikai háttérrel rendelkezik, s élményszerű 

tanítási-tanulási folyamat révén gyakorlatban alkalmazható tudáshoz juttatja 

tanítványait.  

Alapfilozófiánknak megfelelően számunkra minden gyermek egyformán 

fontos: várjuk a főiskolai, illetve egyetemi felvételire készülőket és az 

érettségihez kötött szakmák iránt érdeklődők jelentkezését is.  

Intézményünk hagyományosan az alábbi képzéseket indítja a 8. évfolyamot 

befejező tanulók részére: 

  Gimnáziumi osztály: 

0001 normál tantervű (fél osztály)  

0002 emelt szintű angol (fél osztály) 

A jelentkezőket mindkét tagozatunkra a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

eredményei alapján rangsoroljuk.  

Felvételi vizsgát nem tartunk! 

Emelt szintű angol nyelvoktatásra az általános iskolai előtanulmányokkal 

rendelkező tanulók és kezdők is jelentkezhetnek.  

http://www.boni.info.hu/
mailto:gimi.arany@gmail.com
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Általános iskolai gyakorlattal rendelkező pedagógusaink jártasak a 

kompetencia alapú oktatás területén is, így nagy gondot fordítanak a 

tanulás megtanítására, az alkalmazható tudás elsajátítására. A XXI. században 

kiemelt fontosságú az idegen nyelv ismerete, illetve tudása, ezért az Arany 

János Gimnázium nagy hangsúlyt fektet a német, illetve angol nyelv 

oktatására, valamint anyanyelvi környezetben történő gyakorlására.  

Tanulóink felkészülését korrepetálások, szakkörök és sportfoglalkozások 

szervezésével is segítjük.  

Tradíciónknak megfelelően magas színvonalon biztosítjuk a mindennapos 

testnevelés és a sportolás lehetőségeit.  

Csendes környezetben található iskolánk, a hagyományos értékek tisztelete 

mellett a folyamatos megújulás képességével és igényével rendelkezve várja a 

sokrétű programokra és biztos alapokon nyugvó tudásra fogékony tanulókat.  

Ennek megfelelő hátteret biztosítanak a projektorral, számítógéppel, 

interaktív táblával felszerelt tantermek.  

Kollégiumi elhelyezést szükség szerint biztosítunk!  

Hagyományos rendezvényeink:  

* szaktárgyi hónapok  

* szecskaavató 

* halloween-party 

* tanulmányi kirándulások (német, angol utazás lehetősége)  

* Szalagtűző, Ki Mit Tud, 

* Ballagás 

* nyelvvizsgára, emelt szintű érettségire való felkészülés  

 

A képzésről részletesen tájékoztató információkat és kisfilmeket a honlapon 

és a közösségi oldalunkon fogjuk megjelentetni.  
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Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 

OM azonosító: 036379 

Címe: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.  

WEB: www.illyes-dombovar.hu 

E-mail cím: titkarsag@illyes-dombovar.hu 

Kedves Leendő Gimnazista! 

Szeretettel köszönt Téged a 107 éves gimnázium, ahol az ódon falak között 

modern és következetes, a hagyományokat tisztelő és ápoló nevelési-oktatási 

szemlélet fogad. 

Miért jelentkezz hozzánk? 

Minden tantárgyból biztosítjuk az emelt, illetve a középszintű érettségire való 

sikeres felkészülést. A hagyományok tiszteletét ötvözzük korunk köve-

telményeinek megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával. 

Kedves Nyolcadikos Diák! 

Ha kedvenc tantárgyad a 

matematika és az 

informatika, akkor az emelt 

szintű matematika csopor-

tunkban van a helyed. 

(0002-es kód) 

Ha szereted, és szívesen 

tanulod az idegen 

nyelveket, akkor az emelt 

szintű német (0003-as 

kód) vagy angol nyelvi 

(0004-es kód) csoport-

jaink várnak.  

 
Ha még nincs kiemelt érdeklődési területed, de mindenképpen 

szeretnél egy jó érettségit és tovább akarsz tanulni egyetemen 

vagy főiskolán, akkor az általános tantervű csoportban van a 

helyed. (0001-es kód) 

 

Ha jobban érdekel a biológia, fizika, kémia, akkor biztosítjuk 

ezek ismeretanyagának szakkör keretében történő magasabb 

szintű tanulását. 

http://www.illyes-dombovar.hu/
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Kedves Negyedikes Tanuló! 

Ha a 8 évfolyamos gimná-

ziumi nevelés-oktatásban 

emelt szinten szeretnél an-

gol nyelvet tanulni, akkor 

válaszd a 0005-ös kódszámú tanulmányi 

területet.  

Ha a 8 évfolyamos 

gimnáziumi nevelés-

oktatásban német nemze-

tiségi nyelvi képzésben 

szeretnél tanulni, 

válaszd a 0006-os kódszámú tanulmányi 

területet. 

A jelentkezési lap kitöltésénél ne felejtsd el, hogy iskolánkban egyszerre 

több tanulmányi területet is választhatsz, ha biztosan gimnáziumunkban 

szeretnél tanulni! 

A KIFIR rendszerben meghirdetett tanulmányi területek és a hozzájuk 

tartozó belső kódok: 

 

0001 
4 évfolyamos gimnáziumi kerettanterv szerinti 

általános képzés 

 

0002 
4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt 

szintű matematika képzés, emelt óraszámú 

informatika képzés 

 

0003 
4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű 

német nyelvi képzés 

 

0004 
4 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű 

angol nyelvi képzés 
 

0005 
8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, emelt szintű 

angol nyelvi képzés 

 

0006 
8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, német 

nemzetiségi nyelvi képzés 
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A jelentkezők létszámától függően a 4 évfolyamos képzést 2 osztályban 

szervezzük. Egy osztályban tanulnak majd a matematika emelt szintű 

tanulmányi területre és az általános képzésre felvételt nyert diákok. A másik 4 

évfolyamos osztályban szervezzük meg az emelt szintű angol és német nyelvi 

képzést. A 8 évfolyamos gimnáziumban 1 osztály indítását tervezzük az emelt 

szintű angol nyelvi képzésre és a nyelvoktató német nemzetiségi képzésre 

felvételt nyert tanulók számára.  

A felvételi eljárás rendje, a felvételi kérelmek elbírálásának, 

rangsorolásának módja, szabályai 

A négy évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok 

 Az intézmény a 8. osztályos tanulók tekintetében minden csoportba a 

tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a jelentkező diákokat. A 

jelentkezésnél a 7. év végi és a 8. félévi eredményekből számítunk 

átlagot.  

 Az eredmények közül a magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv és egy választott tantárgy (biológia, földrajz, 

fizika, kémia közül a legjobb eredmény) osztályzatait vesszük 

figyelembe. Amennyiben az iskola helyi tanterve szerint a magyar 

irodalom és a magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát 

vesszük figyelembe. 

 Az emelt szintű matematika csoportba való jelentkezésnél a 7. év végi és 

a 8. félévi matematika osztályzatot kétszeresen számítjuk az átlag 

meghatározásakor.  

A nyolc évfolyamos képzésre vonatkozó szabályok 

 Az intézmény a 4. osztályos tanulók tekintetében minden csoportba a 

tanulmányi eredmények alapján rangsorolja a jelentkező diákokat. A 

jelentkezésnél a 3. év végi és a 4. félévi osztályzatokat vesszük 

figyelembe az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, természetismeret és a negyedik évfolyamon tanult idegen 

nyelv.  

 Amennyiben az iskola helyi tanterve szerint a magyar irodalom és a 

magyar nyelv külön tantárgy, a két osztályzat átlagát vesszük figyelembe. 
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Azonos átlaggal rendelkező tanulók esetében az előnyben részesítés 

szempontjai a figyelembe vétel sorrendjében: 

1. adott évfolyamra felvett testvér  

2. gimnáziumunkban tanuló testvér 

3. hátrányos helyzet 

4. sajátos nevelési igény  

A sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő gimnáziumunkba jelentkező diákok esetében 

mindkét tanulmányi területen az előzőekben megfogalmazott szabályok az 

irányadóak. 

Nálunk a mindennapok nem csak a tanulásról szólnak! 

 augusztus végén a kezdő tanulóink gólyatáborban 

ismerkedhetnek meg egymással és az iskolával 

 az iskolai vegyeskar az éneket és zenét kedvelőket várja 

 osztálykirándulások alkalmával megismerheted hazánk 

nevezetességeit, szép tájait, városait 

 a tavaszi diáknapokat sokféle és változatos tartalommal töltjük 

meg 

 az évente megrendezendő bemutatkozó esten megmutathatod 

tehetségedet énekben, zenében, táncban, versmondásban, filmben 

 nagy udvarunkban és a műfüves pályánkon sokféle sportolási 

lehetőség közül válogathatsz 

 minden évben megrendezett hagyományos nagyszabású 

műsoraink: nemzeti ünnepeink, karácsony, szalagtűző, ballagás 

egyéb programok: 

 új diákok avatása 

 Halloween est 

 iskolai házibajnokságok 

 főzőverseny 

  

Várjuk jelentkezésedet, hogy a 2021/2022-es tanévtől 

gimnazista tanulóink sorában köszönthessünk! 
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Nyílt Napok, pályaválasztási rendezvények 

A jelenlegi járványügyi helyzetben sajnos nem tudjuk személyesen fogadni az 

érdeklődő diákokat és szülőket.  2020. november 9-12. között 16-18 órakor 

digitális csatornán biztosítunk lehetőséget konzultációra az alábbi beosztás 

szerint. A kapcsolatfelvétel módjáról honlapunk ad időben tájékoztatást. 

November 9. 

(Hétfő) 

November 10. 

(Kedd) 

November 11. 

(Szerda) 

November 12. 

(Csütörtök) 

Belvárosi 

Általános Iskola 

tanulói és szüleik 

SZOR Gárdonyi 

Iskola tanulói és 

szüleik 

József Attila 

Általános Iskola 

tanulói és szüleik 
Mágocs, Sásd, 

Kaposszekcső, 

Vásárosdombó, 

Szászvár, 

Egyházaskozár 

települések 

iskoláiban tanulók 

és szüleik 

Hőgyész, Gyönk, 

Szakály 

települések 

iskoláiban 

tanulók és szüleik 

Aparhant, Gyulaj, 

Iregszemcse, 

Ozora, Pincehely, 

Kurd, Döbrököz 

települések 

iskoláiban tanulók 

és szüleik 

Nagyberki, 

Nagykónyi, 

Szakcs, Kocsola 

települések 

iskoláiban 

tanulók és szüleik 

A nyolcosztályos tagozatunk iránt érdeklődő negyedik osztályos 

diákoknak és szüleiknek 2020. november 12-én 16-18 óra között, 

digitális csatornán keresztül adunk tájékoztatást. 

 

 

 

 

 

 

 

Minden érdeklődő Szülőt és Diákot szívesen fogadunk! 
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Dunaföldvári Magyar László Gimnázium 

OM azonosító: 203408 

 

Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 

Telefon: 75/ 541-269 

E-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com 

Honlap: http://www.magyarlaszlogimi.hu 

Intézményvezető: Fehérné Keserű Katalin 

Pályaválasztási felelős: Puskás Zsolt 

A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör jellemzi. Az 

alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a 

tehetséggondozásban, illetve a tanulói személyiség megismerésében is 

hasznosítani tudjuk; mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi 

középiskolánkat.   

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - 

képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi 

vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük 

diákjainkat a középiskolai versenyeken való részvételre, melyek költségeit az 

„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja. 

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés 

érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá érdeklődési 

körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat szervezünk. 

Tanulóinkat felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az 

ECDL-, illetve nyelvvizsgákra. 

Művészeti csoportjaink városunk határain kívül is gyakran fellépői a 

kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda csapata 

többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, sportolóinkat (kajak-

kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, vízilabda, úszás, asztalitenisz, 

kézilabda) támogatjuk a versenyzésben. 

Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai 

rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti 

színházlátogatások teszik színesebbé.  

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget. 

mailto:magyarlaszlogimi1@gmail.com
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Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal 

rendelkezik a város közéletében; közösségünk tagjai tevékeny szereplői 

Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és sportéletének. 

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, Weikersheim 

középiskolájával szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente 

tanárok, diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és 

környékbeli civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve 

kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is. 

A KÉPZÉS RENDJE:  

Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk és 

óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az 

intézményben három idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak 

diákjaink. 

 

A 2021/ 2022-es tanévre tervezett induló osztályok: 

- 4 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0001 

- 6 évfolyamos képzés - tagozatkód: 0002 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, 

informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből 

többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes 

tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk. 

11-12. évfolyamon, szabadon választható tantárgyi többletórákkal 

(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű 

érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, 

művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő 

foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik 

fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  
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A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásaikat biztosítjuk. 

Felvételi:  
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk; a 7. év végi és 

a 8. félévi (magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 

fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok alapján (max. 100 

pont) rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést 

tesz lehetővé, s a hat év során több idő jut a szaktárgyakon belüli 

elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen 

befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.  

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához idegen nyelvből, 

informatikából, fizikából, kémiából, matematikából és történelemből 

többletórákat, idegen nyelvekből, informatikából és matematikából előzetes 

tudásra épülő kiscsoportos oktatási formákat biztosítunk. 

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi többletórákkal 

(fakultációk heti 2 vagy 3 órában) is segítjük diákjaink közép és emelt szintű 

érettségi vizsgákra, a továbbtanulásra történő felkészülését.  

Fakultációink: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 

Tanítványaink számára olyan szabadidős tevékenységeket – szakkörök, 

művészeti csoportok, sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő 

foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni képességeik 

fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő foglalkozásukat biztosítani tudjuk. 

Felvételi:  
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján döntünk. A 

jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. év végi és a 6. félévi (magyar 

nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) 

jegyeket vesszük figyelembe (max. 60 pont). 
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Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az érdeklődő diákokat, 

szülőket. 

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUM:  

MEGBÍZHATÓ TUDÁS, MINŐSÉGI DIÁKÉLET! 
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Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium 
Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi 

Tagintézménye 

OM azonosító: 036360 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2021/2022. 

Cím: 7064 Gyönk, Rákóczi utca. 555. 

Telefon: +36 74 448-012 

E-mail: hegyhat@hisk.hu  

Weboldal: www.hisk.hu 

Facebook: facebook.com/tlgimi 

Intézményvezető: Bán Tamás 

Tagintézmény-vezető: Szűcs Rozália 

A 2021/2022-es tanévre hirdetett tanulmányi területek és kódjaik: 

 4 évfolyamos német nemzetiségi gimnáziumi képzés 

(nemzetiségi nyelvoktató nevelés-oktatás) 

- Emelt óraszámban oktatjuk a német nyelvet.  

A tanulmányi területen oktatott német nyelv mellett az 

angol vagy az olasz az idegen nyelv.  

 

0001 

 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés 

- A tanulmányi területen oktatott idegen nyelvek a német 

nyelv, az angol nyelv vagy az olasz nyelv.  

 

- A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő, mozgásszervi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült) és 

beilleszkedési/tanulási/magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

 Oktatott idegen nyelvek: az angol nyelv, a német nyelv    

vagy az olasz nyelv. 

 

0002 

mailto:hegyhat@hisk.hu
http://www.hisk.hu/
https://facebook.com/tlgimi
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Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan fiatalokat várunk, akik 

nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének helyben nyelvvizsgát szerezni, 

külföldi kapcsolatokat kialakítani, segítséget szeretnének kapni tanulási 

problémáikra, illetve szívesen bekapcsolódnak sporttevékenységekbe. 

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények 

alapján döntünk. 

 A 4 évfolyamos német nemzetiségi nyelvoktató gimnáziumi képzésre 

(0001) valamint a 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzésre 

(0002) jelentkezők rangsorolása a 7. évfolyam év végi, illetve a 8. 

évfolyam félévi tanulmányi eredmény átlaga alapján, valamint a 

pedagógiai szakszolgálat által kiadott szakvélemény alapján történik. 

 Az átlagszámításkor az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar 

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

kémia, biológia. 
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Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon emelt szinten 

biztosítjuk a továbbtanulásra való felkészülést a következő 

tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, biológia, informatika. 

A tanórán kívüli lehetőségek: 

 Kézműves foglalkozások, színjátszás, íjászat, tánc, fit-ball. 

 Modern sportcsarnokunk edzőhelye a kézilabda csapatainknak, de más 

sportágak gyakorlására is rendelkezésre áll: röplabda, kosárlabda, 

labdarúgás, íjászat, karate. 

    

Nyelvvizsgák helyben: 

 ÖSD (osztrák egynyelvű)  

 DSD (német egynyelvű)  

 

Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás: 

 3 hetes nyári Goethe ösztöndíj 

 6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben 

 Cserekapcsolatok testvériskolákkal (Ausztria, Németország) 

Rendszeres színházlátogatás a szekszárdi német színházba (DBU). 



 
30 

A tanórák szervezésében kiemelt szerepet kap a kompetencia alapú oktatás. 

Az intézmény nyitott új pedagógiai innovációkra, amiben segítséget nyújt jó 

technikai felszereltségünk (tanulói netbookok, interaktív táblák, nyílt wifi) a 

gimnáziumban és a kollégiumban egyaránt. 

Diákjaink tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk személyiségük 

fejlesztésére és gyógypedagógiai támogatásukra is.  

     

Kollégiumunkban minden igénylőnek elhelyezést és menzánkon 

étkezést tudunk biztosítani. 

 

„Nálunk mindenki valaki!” 

Legyen a célod továbbtanulás, szakmaszerzés, külföldi tanulmányok, 

mi segítünk felkészülni rá! 

 

Várjuk az érdeklődőket! 
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

OM azonosító: 036391 

Címe:   7030 Paks, Dózsa György út 103.  

Telefon:  75/ 200-423 

E-mail:  vbgimi@vbg.hu 

Honlap:  http://vbg.hu 

Intézményvezető-helyettes: Rompf Gabriella 

Pályaválasztási felelős: Sáfrány Zita 

A 2021/2022. tanévben induló osztályaink és kódjaik 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Reálosztály  

 matematika-fizika tagozat (KÓD: 41) 

   emelt óraszámban történő matematika oktatás, magasabb óraszámú 

idegen nyelv és fizika tantárgyak  

 

 komplex természettudományos tagozat (KÓD: 42) 

   magasabb óraszámban történő az idegen nyelv, kémia, biológia és a 

fizika tantárgyak oktatása  

 

Humán / informatika osztály  

 humán tagozat (KÓD: 43) 

   magasabb óraszámban tanulják az idegen nyelv, irodalom, magyar 

nyelv és történelem tantárgyakat 

 

 informatika tagozat (KÓD:44) 

   emelt óraszámban történő informatika oktatás, magasabb óraszámban 

tanulják az idegen nyelv és matematika tantárgyakat  

Az idegen nyelvek tanulása 

- A gimnáziumi képzés során két idegen nyelv tanulása kötelező.  

- Osztályainkban az első idegen nyelvet a 9. és 10. évfolyamon heti 4 

órában, míg a második idegen nyelvet heti 3 órában tanítjuk.  

- A 11. és 12. évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően 

mailto:vbgimi@vbg.hu
http://vbg.hu/
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választhatnak specializáció keretében heti 2 többletórát az általuk 

választott idegen nyelvből.  

- Választható nyelvek: angol, latin, német, orosz  

- A nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően alakítjuk 

ki. 

- Megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott, majd a 

szintemelő érettségi vizsgára, nyelvvizsgára.  

Rendszeresen részt veszünk ERASMUS+ európai uniós pályázatokon, 

amelyek tanítványaink intenzív nyelvgyakorlását, csereutazásokban való 

részvételét teszik lehetővé.  

Választható foglalkozások 

- Specializációs tárgyak választhatók a 11-12. évfolyamon heti 2, ill. 3 

órában. 

- Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és orosz 

nyelvből, spanyol és francia szakkör  

- Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. 

- Felkészítés ECDL vizsgára.  

- Művészeti csoportok, 

- énekkar, 

- programozó szakkör, 

- képzőművészeti kör, 

- kreatív írás szakkör, 

- iskolarádió. 

Szabadidős sportolási lehetőségek 

- Házibajnokságok,  

- természetjárás, kirándulások, táborozás. 

Jól működő tehetséggondozó programmal rendelkezünk. Tanítványainkat arra 

inspiráljuk, hogy éljenek az iskola által kínált lehetőségekkel, vegyenek részt 

pályázatokon, versenyeken, mélyedjenek el egy-egy témakörben, készítsenek 

projekteket, írjanak tudományos dolgozatokat. Célunknak tekintjük a tanulói 

önállóság fejlesztését, akkreditált kiváló tehetségpontként kiemelt feladatunk a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás.  

Indokolt esetben általános gimnáziumi tanterv szerinti haladást teszünk 

lehetővé bárkinek. Az élsportolók tanulmányait egyénileg, elfoglaltságukhoz 

igazodva, rugalmasan segítjük.  
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Négy évfolyamos gimnázium 

A négy évfolyamos képzésbe felvételi alapján lehet bekerülni. A Paksi Vak 

Bottyán Gimnázium 9. évfolyamára való jelentkezéshez a tanulóknak részt 

kell venniük a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgákon. 

Írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10,00. 

Érkezés fél órával a vizsga kezdete előtt. A vizsgák helyszíne: Paksi Vak 

Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103. 

Pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja:  2021. január 28. (csütörtök) 

14.00  

Pótló felvételit csak az írhat, aki az előzetes írásbelin alapos (neki fel nem 

róható) ok miatt nem tudott azon részt venni (orvosi igazolás; közlekedési 

probléma miatti hivatalos igazolása szükséges). Vizsgaismétlésre nincs mód. 

Az írásbeli dolgozatok megtekintése:  2021. január 29. (péntek) 8.00 – 

16.00 

SNI és BTMN tanulók kedvezményei az írásbeli vizsgán  

Az SNI, ill. a BTMN küzdő tanulóknak az írásbeli vizsgára vonatkozó 

speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni, melyet a 

szakértői véleménnyel az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 

jelentkezési lappal együtt kell benyújtani. A sajátos nevelési igényű tanuló, 

szülői kérelem esetén az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben 

foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartamának tárgyanként 45 

perccel történő meghosszabbítása, ez indokolt esetben megnövelhető),  

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az 

igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 

segédeszközöket használhat a vizsga során),  

- értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a 

szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor 

bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az 

ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért 

összpontszámba sem számítja be). 
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A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA 

A felvételről szóló döntést  

- a hozott tanulmányi eredmények és  

- az írásbeli felvételi eredmények figyelembevételével hozzuk meg.  

A felvételi pontok számítása az alábbi táblázatban leírtak alapján a 7. év végi 

és a 8. félévi eredményekből történik. A táblázatban szereplő pontszámok az 

elérhető maximális pontszámot tartalmazzák. 
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43, 
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*: A tanuló által tanult természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz) közül 

a számára legkedvezőbb 3 tantárgy eredménye számít be a hozott pontokba. 

Az iskolánkba a 4 évfolyamos képzésre jelentkező azonos pontszámot 

elérő tanulók közül a felvételi rangsor összeállításánál előnyt élvez (az 

alábbi sorrendben): 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló elsősorban, majd  

- általános iskolai országos - egyéni kategóriájú - tanulmányi 

versenyeredménnyel rendelkező tanuló (igazolás bemutatásával, 

kivéve levelező és internetes versenyek), 

- különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba jár). 

- a városi egyesületek igazolt élsportolója (igazolással). 

A felvételizőket írásban tájékoztatjuk a döntésről: 2021. április 30-ig.  

Beiratkozás a 2021/2022. tanévre 

Időpontja: 2021. június 23. szerda, melyről értesítést küldünk. 

Pótbeiratkozás telefonos egyeztetés alapján.  

Helyszíne: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103.  

Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, az iskolában 
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folyó nevelő-oktató munkánkról, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

működéséről és belső életéről, ha ellátogatnak intézményünk honlapjára. A 

járványügyi helyzet miatt nyílt napjaink, szülői tájékoztatóink egyelőre 

elmaradnak. 

Telefonos megkeresés esetén bármikor adunk tájékoztatást érdeklődő általános 

iskolai pedagógusoknak, diákoknak, egyénileg érdeklődő szülőknek. 

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Ebben az osztályunkban tehetséggondozó képzés folyik. Az emelt szintű 

oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az alap óraszámhoz képest heti 

2 többletóra választását jelenti. A hat évfolyamos osztályainkba járóknak a 

későbbi években módjuk lesz további specializációk választására leendő 

továbbtanulási szándékuknak megfelelően, kiscsoportos képzési formában. 

 emelt szintű matematika oktatás haladó német nyelvvel 

(KÓD: 61) 

 emelt szintű matematika oktatás haladó angol nyelvvel 

(KÓD:62) 

 emelt szintű angol nyelv oktatás (KÓD:63) 

7. és 8. évfolyamon: egy idegen nyelv választása kötelező 

- emelt óraszámú angol nyelv oktatás esetén angol nyelv heti 5 órában, 

- emelt óraszámú matematika oktatás esetén angol vagy német nyelv 

heti 3,5 órában. 

9. évfolyamtól két idegen nyelv tanulása kötelező 

- az első idegen nyelv: angol vagy német (az általános iskolában tanult 

nyelvet tanulja továbbra is a tanuló) 

- második idegen nyelvként választható: angol, német, orosz, latin. 

11. és 12. évfolyamon a tanuló 

- továbbtanulási szándékának és érdeklődési körének megfelelően 

választhat a tanult tantárgyakból specializációt. Egy specializáció 

választása kötelező, míg kettő további választható. 

Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a képzési forma. 

Diákjainknak a hat év alatt módjuk van mindkét tanult nyelvből az emelt 

szintű érettségi vizsgára felkészülni, nyelvvizsgát szerezni. Ez a képzési forma 

valamennyi tantárgyból kedvezőbb tananyag elrendezést tesz lehetővé, mely 

előnyösen befolyásolja az érettségi eredményeket, így a továbbtanulási 

esélyeket is. 
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Hat évfolyamos gimnázium 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A tanulók a felvételi pontszámainak 

kiszámításakor az 5. évfolyam tanév végi és a 6. évfolyam félévi 

osztályzataiból az alábbi táblázatban szereplő tantárgyakat vesszük 

figyelembe. A tantárgyak érdemjegyeinek kétszeresét vesszük, majd 

ezek összege adja a tanuló felvételi pontszámát. Az alábbi táblázat a 

hozott pontokból a tantárgyanként maximálisan megszerezhető 

pontokat tartalmazza.  
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Az eredményeket igazoló dokumentumok fénymásolatát a jelentkezési 

laphoz kérjük mellékelni. 

Az iskolánkba a 6 évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkező 

azonos pontszámot elérő tanulók közül a felvételi rangsor 

összeállításánál előnyt élvez (az alábbi sorrendben): 

- a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, 

- általános iskolai országos - egyéni kategóriájú - tanulmányi 

versenyeredménnyel rendelkező tanuló (igazolás bemutatásával, 

kivéve levelező és internetes versenyek), 

- különleges helyzete ezt indokolja (pl. testvére is iskolánkba jár), 

A jelentkezők írásbeli tájékoztatása a döntésről: 2020. április 30. 
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Részletesebb tájékoztatót adunk a szülőknek a képzésről, a 

tehetséggondozó programról, a teljes felvételi eljárásról, az iskolai 

diákéletről és a tanórán kívüli tevékenységekről esetleges személyes 

telefonos megkereséskor. 

BEIRATKOZÁS a 2021/2022. tanévre 

Időpontja: 2021. június 22. (kedd), melyről értesítést küldünk. 

Pótbeiratkozás telefonos egyeztetés alapján. 

Helyszíne: Paksi Vak Bottyán Gimnázium Paks, Dózsa György út 103. 
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium 
és Általános Iskola 

OM azonosító: 036394 

Cím:   7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 

Telefon:  74/511-077; 74/999-570 

E-mail:  ibelagimnazium@belamail.hu  

Honlap:  www.ibela.hu 

Igazgató:  Hajós Éva 

Pályaválasztási felelős: Csizmazia Ferencné 

   Szügyi Hajnalka (AJKP) 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2021/2022. TANÉVRE 

„…helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” 

(Illyés Gyula) 
 

Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont, Örökös 

Ökoiskola, a Pécsi Tudományegyetem partnerintézménye 

Kedves Nyolcadikosok!  

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik elismert gimnáziuma. A 

diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredményes, magas hozzáadott 

pedagógiai értéket teremtő munkával, differenciált képzéssel támogatjuk. 

Gimnáziumunk kiemelkedik abban, hogy tanárai a tanulmányi eredményesség 

mellett megtalálják, Te miben vagy tehetséges. A gimnáziumi képzés 

lehetőséget biztosít számodra, hogy több területen is kipróbáld magad, hogy 

meggyőződhess arról: képes vagy egyedül, párban, csoportban, projektekben 

teljesíteni leendő tanulmányi feladataidat. Alkalmazható tudást szerezhetsz, 

rátalálhatsz arra a területre, amelyben sikeres érettségivel és továbbtanulással 

a jövőben keresett szakképzettséged lesz. 

A választott tagozatokon olyan tantárgyakat tanulhatsz magasabb óraszámban, 

melyek a felsőoktatásban felvételi tantárgyként szükségesek – műszaki, 

mailto:ibelagimnazium@belamail.hu


 
39 

gazdaságtudományi, bölcsészeti, agrár-, természet- és társadalomtudományi, 

jogi, sport-, orvos- és egészségtudományi, közigazgatási, művészetközvetítési 

területen. 

A I. Bélában az „egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. Kissé 

különc vagy? Annak tartanak? Vagy Te tartod magad annak? Támogatunk 

abban, hogy önmagad lehess, s közben képességeidet arra használd, hogy 

előbbre juss. Valljuk, hogy mindenki jobb valamiben a többieknél.23 

 

A „Gép” előtt szereted tölteni 

mindennapjaidat? Programozással, 

esetleg digitális grafikával, festészettel 

foglalkoznál? Kiválóan kvalifikált 

informatikatanáraink továbbfejlesztik 

tudásodat. Sőt, nemzetközi informatikai versenyünk keretében is 

kipróbálhatod kreatív tudásodat.  

A sport a szenvedélyed? A megyében 

egyedül a mi intézményünk, az I. Béla 

Gimnázium szervezi meg középiskolai 

szinten a köznevelési típusú 

sportiskolai képzést, mellyel kiemelten 

segítjük az élsportolóvá válást.  

Hogy boldogulni tudj a világban, idegen nyelveket kell beszélned. Köztudott, 

hogy „a Bélában” jól használható nyelvtudást szerezhetsz.. Nyelvi előkészítő 

képzésünkben kiemelkedően fejlődhet az angol tudásod!  

 

Összességében az elfogadó és támogató szemlélet megnyilvánul az órarendi 

órákon, az egyénileg választható tehetséggondozó foglalkozásokban, a 

versenyekben, az alkotóműhelyekben, a külföldi utazásokat eredményező 

projektekben, a médiaismeret oktatásában, az informatika, a digitális 

technikák kiemelkedő alkalmazásában.  

 

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai tagozatán 

felkészítünk, hogy sikeres légy az ezt követő négy éves képzésedben. 
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Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, ma elengedhetetlen az információs és 

kommunikációs technikák alkalmazása, a társas készségek fejlesztése és 

mindehhez új, modern tanulás- és oktatásszervezési eljárások alkalmazása. A 

Szekszárdi I. Béla Gimnázium támogató, közösségi szellemiségű és 

eredményes gimnázium. Számítunk Rád ! 

 

 
 

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél egy  

 jó hangulatú,  

 egyéniséget elfogadó,  

 változatos módszereket alkalmazó  

gimnáziumban tanulni, ahol kiemelkedően fejlődhet a tudásod,  

akkor nincs más dolgod, mint  

 megismerkedni tagozatainkkal,  

 online benézni az I. Bélába,  

 és jelentkezni hozzánk!  
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I. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK 

Tájékoztató szülőknek, diákoknak: 

2020. szeptember 30-án (szerdán).  

Kezdés: 17.00 h.  

 Témák: képzési kínálatunk (előadás), 

majd a gimnázium és a tanári kar 

megismerése az iskola parkjában, 

szabad udvarán. 

 Online fórumokon, osztályfőnöki 

órákon, iskolánk honlapján, facebook 

oldalán. 

 Az általános iskolák 8. évfolyamos 

tanulóival való kapcsolattartás online 

osztályfőnöki órákon keresztül történik. 

Az egyéni konzultáció lehetőségét is 

biztosítjuk. 

 

 

II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 

Nyolc tanulmányi területre (0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, illetve 

0008) lehet jelentkezni. Négy osztályt indítunk.  

A választott tanulmányi területen egyes tantárgyak magasabb 

óraszámúak/emelt szintűek. A 11. és a 12. évfolyamon magas óraszámban 

tizenegy tantárgyból emelt szintű érettségire felkészítő képzésben vehetnek 

részt a tanulók egyéni választásuk alapján, érdeklődésüknek megfelelően, heti 

négy választható órában. Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak, előzetes 

tudásuknak megfelelő szinteken, évfolyamonként. Kezdőtől haladóig 

mindenki tanul angolul vagy németül. Másik nyelvként a német, angol, orosz, 

olasz nyelv tanulása választható.  

Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való ingyenes felkészítést egyéni 

jelentkezés alapján. 
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NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI 

TERÜLETEINK 

 

0001   Digitális kultúra– reál tagozat 

Szereted az informatikát és a matematikát? 

Ismered/Megismernéd a különböző számítástechnikai 

lehetőségeket? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat 

megoldása? Érdekel a programozás vagy a robotika? 

Ha bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ez a tagozat 

Neked való! Mérnöki, műszaki, természet- és 

gazdaságtudományi továbbtanulásra készítünk fel. 

 

0002   Geo – Digitális kultúra tagozat (földrajz, biológia, informatika). 

Érdekelnek a különböző kísérletek? Szeretnéd 

megfejteni a megmagyarázhatatlannak tűnő 

(természetföldrajzi, biokémiai) jelenségeket? 

Kíváncsi vagy a világ természetes hajtóerőire? 

Digitálisan modelleznéd a természet- és a 

gazdaságföldrajzi adatokat? Akkor itt a helyed, 

jelentkezz! Természettudományi, geo-

informatikai, egészség- és orvostudományi, 

agrártudományi és műszaki irányú 

továbbtanulásra készítünk fel. 

 

0003   Angol – Digitális kultúra tagozat 

Vonz az angol nyelv? Vagy tudod, hogy 

szükséged lesz rá? Ha emellett még fogékony 

vagy az informatika lehetőségeire, akkor ezt 

a tagozatot Neked ajánljuk, mert itt 

mindez lehetséges! Informatikai, 

idegenforgalmi, kereskedelmi, igazgatási 

és nyelvi pályákra készülőknek. 



 
43 

0004   Humán – idegen nyelv tagozat 

Elvarázsol a magyar nyelv szépsége? 

Szívesen olvasol? Érdekel a történelem? 

Meg szeretnéd örökíteni a különböző 

eseményeket? Szereted az angolt vagy a 

németet nyelvet? Esetleg oroszul tanulnál? 

Ha a legtöbb kérdésre igen a válasz, akkor 

ez a Neked megfelelő! Emelt szintű magyar, 

történelem és idegen nyelv képzés 

segítségével készítjük fel tanulóinkat a bölcsészeti, jogi, igazgatási vagy 

társadalomtudományi továbbtanulásra. 

 

0005   Idegen nyelv tagozat 

Szeretnél profivá válni az idegen 

nyelvekben? Tudod, hogy kiváló nyelvtudás 

kell a sikeres pályához? Ha igen, akkor ez a 

Neked megfelelő képzés! Emelt szintű 

nyelvképzés segítségével készítjük fel 

tanulóinkat az idegenforgalmi, 

külkereskedelmi és bölcsészettudományi 

továbbtanulásra.  

 

0006   Sport – idegen nyelv tagozat 

Jó hírű egyesületben sikeresen sportolsz? 

Szeretnél a tanulásban is eredményeket 

elérni? A sporthoz is elengedhetetlen a jó 

nyelvtudás. Akkor ez a Neked való 

tagozat! A sportiskolai tantárgyak mellett 

magas óraszámú az angol/német nyelv. 

Nálunk a testnevelést is emelt szinten 

tanulhatod. Az élsportolók mentori támogatást kapnak. 
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ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI 

TERÜLETEINK 

 

0007   Angol nyelvi előkészítő tagozat 

 
A tanulmányi területen a felvételi 

döntést követően a kötelező 

intenzív angol mellett második 

nyelvként a német vagy orosz 

választható. A 9. évfolyamon saját 

programunk szerint heti 13 órában 

– az előképzettséghez igazodó nívó-

csoportokban – tanítjuk az angol 

nyelvet, heti 5 órában pedig a 

választott másik idegen nyelvet. 

Hagyományos és újszerű tantárgyak keretében időt fordítunk a képességek és 

a kreativitás fejlesztésére. A cél a tehetségfejlesztés. 

 

0008   Arany János Kollégiumi Program előkészítő középiskolai 

osztálya 

 

A programba az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma pályázati felhívása alapján 

lehet jelentkezni 2021. január 28-ig az 

intézményünkbe eljuttatott pályázattal. A 

részletes feltételeket a pályázati kiírás 

tartalmazza, ami megtekinthető az AJKP 

honlapján (www.ajkp.hu) vagy iskolánk 

honlapjának Felvételi, beiskolázás menüjében 

(http://ibela.sulinet.hu/gimnazium/felveteli_beiskolazas). 

A pályázat elkészítéséhez személyes segítséget nyújtunk. Az előkészítő év után 

szekszárdi szakgimnáziumi/gimnáziumi képzésben kell tanulni. 
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III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Osztályainkba központi felvételi vizsgával lehet bekerülni. A felvételi 

eredményébe egyenlő arányban számítjuk be az általános iskolai 

eredményeket (hozott pontok) és a központi felvételi eredményét. 

A sportképzés megszervezéséhez a fizikai képességeket, testnevelési 

(sportági) képességeket és készségeket külön felmérjük. 

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába a központi 

felvételi után a jelentkezéssel együtt pályázatot is be kell nyújtani.  

 Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli vizsgát tart magyar 

nyelvből és matematikából.  

 Az írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig hozzánk eljuttatott, központilag 

kiadott jelentkezési lapon lehet jelentkezni, mely a honlapunkon 

(www.ibela.hu) elérhető. A vizsga helyéről, beosztásáról minden 

jelentkezőnek tájékoztató levelet küldünk. 
 

Az írásbeli vizsgák időpontjai: 

 A központi írásbeli vizsga időpontja:  

I. 2021. január 23. (szombat) 10 h.  

II. Pótlás: 2021. január 28. (csütörtök) 14 h. 
 

A dolgozatok megtekintésének időpontjai: 

 A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az értékelés 

átadása: 

I.  2021. január 27. (szerda) 8 és 16 óra között. 

II.  Pótlás esetén: 2021. február 02. (kedd) 8 és 16 óra között. 

A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 2021. február 19. 

A jelentkezési lapon gimnáziumunk minél több tanulmányi területét 

javasoljuk megjelölni. A jelentkezést az általános iskolák segítik. A hozzánk 

beküldött jelentkezési laphoz a központi felvételi vizsga értékelő lapját 

csatolni kell. 

Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat, 

illetve sportági képességek felmérése a 0006-os köznevelési típusú 

sportiskolai tanulmányi területen: 

A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett fizikaiképesség-felmérési 



 
46 

vizsgálatot szervezünk 2021. február 23. és március 12. között előzetes 

beosztás alapján. A felméréshez érvényes sportorvosi igazolással, valamint 

sportegyesületi tagsággal kell rendelkezni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, illetve sajátos 

nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítására a felvételi vizsgán 

– a szülő írásbeli kérelmére – a köznevelési törvény előírásait alkalmazzuk. A 

szakértői vélemény alapján biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, lehetővé 

tesszük segédeszköz (pl. számítógép) alkalmazását. 

Az írásbeli vizsgákat (és a 0006-os területen a sportegészségügyi 

alkalmasságit, illetve képességmérést) követően a jelentkezők felvételi 

jegyzékét honlapunkon tesszük közzé legkésőbb 2021. március 16-ig. 

A felvételi döntésről 2021. április 30-ig értesítést küldünk a jelentkezőknek. 
 

IV. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSUNK, A JELENTKEZŐK 

RANGSOROLÁSA 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) számítása: 

A hozott pontokat a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi 

eredményekből, az osztályzatok összegeként számítjuk ki öt tantárgyból. A 

jelentkezési lapon megadott összes tantárgy osztályzataiból a kötelezők 

mellett a választható tárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbbet 

választjuk ki, és azt vesszük figyelembe: 
 

Kód Kötelező négy tárgy Választható tárgyak közül egy:  

0001 

Magyar nyelv és irodalom (egy 

tárgyként) 

Matematika 

Történelem 

Idegen nyelv 

Földrajz 

Biológia 

Kémia 

Fizika 

Informatika 

0002 

0003 

0004 

0005 

0006 

0007 

0008 

(Ha magyar nyelvből és magyar irodalomból külön osztályzat van, a két 

tantárgy érdemjegyének egészre kerekített átlagát vesszük figyelembe a 

pontok kialakításánál.) 
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A felvételi pontok számítása:  

Minden tanulmányi területen az írásbeli vizsga eredményét és a hozott 

pontokat egyenlő súllyal (50:50) számítjuk be. A sportiskolai képzésben 

emellett a felvétel feltételeként a sportegészségügyi alkalmassági és fizikai, 

illetve sportági képesség felmérési vizsgálaton való megfelelést határozzuk 

meg. 

A felvételi rangsor kialakítása: 

A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 

Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű 

tanulókat. További egyezés esetén az írásbeli vizsga eredményeit hasonlítjuk 

össze, és a jobbat részesítjük előnyben. További egyezés esetén a szekszárdi 

tanulókat soroljuk előre. További előnyben részesítést élvez az a tanuló, 

akinek testvére jelenleg is iskolánk tanulója; vagy testvére, szülője iskolánk 

tanulója volt. További egyezés esetén előnyt élvez az a tanuló, akinek 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye szerinti járás 

területén található. Az előnyben részesítéshez a megfelelő dokumentumok 

benyújtása szükséges (pl. HH-igazolás, nyilatkozat testvér/szülő 

jelenlegi/korábbi középiskolai jogviszonyáról.) Az így kialakult sorrend a 

felvételizők rangsora. 

Felvétel az Arany János Kollégiumi Programba: 

A programba jelentkezés pályázat beadásával történik. A programba való 

bekerülés feltételeit jogszabály és az EMMI által közzétett pályázati felhívás 

thaározza meg. (A felhívás honlapunkon elérhető.) 

 

A pályázati megfelelés esetén: 

a) a hátrányos helyzetű, illetve nevelésbe vett vagy ideiglenesen elhelyezett 

tanulók körében az előzőekben vázolt hozott pontok és felvételi pontok 

alapján rangsorolunk, 

b) ezt követően (az előző rangsor folyatatásaként) a többi jogosult tanuló 

körében is elvégezzük a rangsorolást. 
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Továbbhaladás az általános iskolánkból gimnáziumunk 9. 

évfolyamára: 

A szedresi általános iskola mindazon nyolcadik osztályos tanulója, akinek a 

félévi tanulmányi átlaga 

a) nem éri el 4,3 tizedet, a rendes felvételi eljárás szerint, 

b) legalább 4,3, a központi felvételi írásbeli dolgozat megírás nélkül 

kérheti a továbbhaladását az általa választott tanulmányi területre. 

 

Sportegészségügyi alkalmasság és fizikai képesség, illetve a sportági 

képességek vizsgálata a „közoktatási típusú sportiskolai ” képzésben 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 177. § (4) 

bekezdése alapján „A köznevelési típusú sportiskolára vonatkozó kerettantervi 

szabályozás alapján végzett oktatásba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a 

sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képességfelmérési vizsgálat 

követelményeinek és – a sportágválasztás után – a sportági szakszövetség 

ajánlásával rendelkezik.” 
 

A 2021/2022-es tanévben induló sportiskolai tanterv alapján szervezett 

tanulmányi területünkre jelentkező tanulók számára a felvételi eljárás több 

részből áll. 

A központi általános matematika és magyar írásbeli vizsgák mellett részt kell 

venniük a fizikai képességeik felmérésén, továbbá meg kell felelniük a 

sportegészségügyi alkalmassági vizsgálaton, azaz rendelkezniük kell érvényes 

sportorvosi igazolással. A sportegyesületi tagság előfeltétel.  

 

A fizikai képesség-felmérési vizsgálat a következő területeket érinti: 

 ingafutás 

 helyből távolugrás 

 kötélmászás (lány) vagy függeszkedés (fiú),  

 továbbá a sportági képességek vizsgálata (a sportágra jellemző 

mozgásformák felmérése). 
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Gimnáziumunkba jelentkezésed mellett lehetőség, hogy az Arany 

János Kollégiumi Programba jelentkezz! 
 

A program célja, hogy a támogatott tanulói csoportokba tartozó gyermekek a 

középiskolai kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer 

segítségével eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt 

szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, továbbá esélyt 

kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.  
 

Az 5 éves kollégiumi program egy, a gimnáziumban teljesítendő előkészítő 

tanévvel indul. Az előkészítő tanévet a 0007-es angol nyelvi előkészítő és a 

0008-as AJKP előkészítő tantervű tanulmányi területen lehet elvégezni. Az 

előkészítő tanév után a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek 

és érdeklődésüknek megfelelően a Szekszárdi I. Béla Gimnázium valamely 

tagozatán vagy az általuk választott szekszárdi középiskolában folytassák 

tanulmányaikat (átvétellel). 
 

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes 

időtartamára kötelező. 
 

AJKP online nyílt nap: 2020. november 6. (péntek). 
 

A központi írásbeli vizsgára (2020. december 4-ig) gimnáziumunkba kell 

jelentkeznie annak, aki e program keretén belül kíván intézményünkben 

továbbtanulni. 
 

A programba való bekerülés feltételei, a benyújtandó pályázat tartalma 

megtalálható a http://www.ajkp.hu/aktualis oldalon, illetve a kollégium 

honlapján (http://ibela.sulinet.hu/kollegium/). 
 

Pályázat beadása: postai úton. 

A pályázat beadási határideje: 2021. január 28. 

Értesítés a pályázat elfogadásáról/elutasításáról: 2021. február 8. 

2021. február 19-ig be kell nyújtani a jelentkezési lapot a Szekszárdi I. Béla 

Gimnáziumba (0007-es angol nyelvi előkészítő vagy 0008-as AJKP előkészítő 

tanulmányi területen). 

http://www.ajkp.hu/aktualis


 
50 

 

Szekszárdi Garay János Gimnázium 

OM azonosító:036384 

Cím:   7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. 

Telefon/Fax:  74/315-633 

E-mail:   gjg@garayj.sulinet.hu 

Honlap:  www.garayj.sulinet.hu 

Intézményvezető: Heilmann Józsefné 

Pályaválasztási felelős: Huszárik Imre 

 

 

 

 

 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Az általános képzésen túl idegen nyelvi előkészítő, reál, humán és német 

nyelvi emelt szintű oktatást /többletórákat/ biztosítunk már a 9. és a 10. 

évfolyamon is a biztos tudás megalapozásához, illetve az emelt szintű érettségi 

vizsgákra történő felkészüléshez.  

Választható idegen nyelvek: az angol, a francia, a latin, a német és az olasz. 

Ennek megfelelően hirdetjük meg az alábbi tanulmányterületeket: 

0001 – matematika emelt szintű oktatás (fizika emelt  

  óraszámú oktatással)  

0003 – már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás  

0002 – biológia – kémia emelt szintű oktatás  

0004 – magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű oktatás 

A hatodikos és a nyolcadikos tanulók számára 2020. november 13-tól online 

térítésmentes felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk anyanyelvből 

és matematikából.  
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ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában – 

tanulható az általános iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő 

szintről 

0005 – angol nyelvi előkészítő 

 0007 – orosz nyelvi előkészítő 

Ebbe a képzéstípusba jelentkezők az előkészítő év után idegen nyelvi emelt 

szintű képzésben részesülnek és a 9. évfolyam követelményei szerint 

folytatják tanulmányaikat. 

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó osztályban és hatéves 

program alapján segítsük a jó képességű tanulók fejlődését.  

A már eddig is tanult (vagy magasabb óraszámban tanult) angol vagy német 

nyelvből emelt szintű oktatást biztosítunk . 

0008 – angol nyelvi emelt szintű oktatás:  

0009 – német nyelvi emelt szintű oktatás 

A felvételre jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program 

egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell kitölteni a felvételi 

lapokat (a www.oktatas.hu honlapról érhető el). A kinyomtatott és aláírt 

felvételi lapokat közvetlenül iskolánkba kell beadni.  

Mindegyik képzéstípusba jelentkezőnek egységes központi írásbeli 

felvételi vizsgát kell tenniük anyanyelvből és matematikából. 

A TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 2020. NOVEMBER 10-

ÉN 17 ÓRAKOR TARTJUK AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁRÓL 

ELÉRHETŐ ONLINE FELÜLETEN.  

 

ONLINE NYÍLT NAP: 

2020. november 23. 8:00 órától 

http://www.oktatas.hu/
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Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

Berkes János Általános Iskolája, Készségfejlesztő 
Iskolája és Kollégiuma 

OM azonosító:101304 

Cím: 7173 Zomba, Paradicsompuszta 3. 

Telefon: 74 / 999-590 

E-mail: egymi.berkes@gmail.com      

Honlap: http://tm-egymi.hu/  

Igazgató: Csurgai Andrea 

Tagintézmény vezető: Szabján Ferencné 

Intézményünk sajátos nevelési igényű – értelmileg, ill. tanulásban 

akadályozott – tanulók nevelését, oktatását, képzését ellátó, 

készségfejlesztő iskola és kollégium.  

A készségfejlesztő iskolába, a Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

javaslata alapján kerülhetnek be a tanulók. 

Beiskolázási körzetünk, elsősorban Tolna megye, de üres férőhely 

esetén más megyéből is fogadunk tanulókat. A bejárás és bentlakás 

feltétele egyaránt biztosított. 

Tagintézményünk alapelve, a tanulók eltérő haladási képességeire 

épített, egyénre szabott fejlesztés, a gyakorlatra alapozott 

ismeretszerzés, valamint a társadalmi integrációt elősegítő, az 

életkezdéshez szükséges, és a munkába állást is elősegítő készségek, 

képességek és jártasságok kialakítása. 

Diákjaink tehetségük és érdeklődésük alapján az alábbi szakkörök közül 

választhatnak: számítógépes, kézimunka, kreatív hobby, színjátszó, 

tánc, és sportszakkör. 

A szabadidő tartalmas eltöltését segíti az iskolakönyvtár, a parkban lévő 

sok udvari fajáték, valamint a diákotthon felszereltsége, a nyugodt, 

családias légkör, és az esztétikus környezet. 

http://tm-egymi.hu/
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Az általános iskolából kikerülő tanulóink a készségfejlesztő iskola 

keretében folytathatják tanulmányaikat. 

 

Iskolánkban 24 éves korig, a második illetve a harmadik szakmai 

képzés elvégzése is ingyenes! 

 

A 9. 10. osztályba történő jelentkezés után választhat az alábbi 

képzések közül. 

Készségfejlesztő iskolai képzéseink: 

1. Konyhai kisegítő/Mézeskalácssütő szakmai modul 
beiskolázási kód: 003 

2. Háztartástan/kert és parkápoló szakmai modul  
beiskolázási kód: 001 

3. Udvaros/Szövött tárgy-készítő/Textilmentő szakmai modul 
beiskolázási kód: 002 

4. Mosodai kisegítő/Kisegítő-takarító szakmai 
modul 
beiskolázási kód: 004 
 

A szakképzés gyakorlati oktatása az intézmény saját, jól felszerelt 

tanműhelyeiben, parkjában és gyakorlókertjében történik. 
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Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

Göllesz Viktor Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, 
Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma 

OM azonosító: 101304 

Cím:    7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 

Telefon/Fax:   (74) 481-193  

E-mail:   gollesziskola@gmail.com 

Intézményvezető:  Csurgai Andrea 

Tagintézmény-vezető:  Varga Lászlóné 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

SZAKISKOLA: 

Iskolánk megyei beiskolázású intézmény (de igény és férőhely esetén más 

megyéből is fogad tanulókat). A cél a megye területén nyolc osztályt végzett 

sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, autizmus spektrum zavarral-, 

súlyos tanulási, figyelemzavarral küzdő) tanulók szakmaszerzésének 

biztosítása.  

A KÉPZÉS SZERKEZETE: 

Kilencedik előkészítő évfolyam után 2 szakképző évfolyam. 

INDÍTOTT OSZTÁLYOK A 2021/22 TANÉVBEN: 

Szakmai alapozó ismeretek: 

Mezőgazdasági szakmacsoport Beiskolázási kód: 0011 

Kilencedik előkészítő évfolyam:  

Az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, alkalmazása, az önálló 

életvezetési technikák tudatos gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a 

tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók 

korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges 

motiváció megteremtése. 

 



 
55 

SZAKKÉPZŐ ÉVFOLYAMOK A 2021/2022 TANÉVBEN: 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT 

Kerti munkás rész-szakképesítés Beiskolázási kód: 0012 

A szakképesítés OKJ száma: 21 622 01 

A képzés célja:  

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 

foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.  

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 

feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat 

(alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, 

társas és módszerkompetenciák).  

A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni igényeknek 

megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs 

célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, 

szocializációs programok segítik.  

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, vagy 

sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az 

eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés 

megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok 

csökkentésére irányul.  

A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az intézményen belül:  

Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató jellegű feladatok 

megvalósításához a megfelelően előkészített munkaterület. Rendelkezésre 

állnak a szükséges eszközök, szerszámok, anyagok, felszerelések, melyek 

lehetővé teszik az ismeretek szakszerű elsajátítását, a balesetmentes 

munkatevékenységet. 

A gyakorlati oktatást üzemképes, korszerű géppark szolgálja. 

A felvételi eljárás rendje: 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A hozzánk jelentkező diákokból a felvételi 

sorrendet az általános iskola 8. osztályának félévi érdemjegyei alapján 

állapítjuk meg. 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges a szakképző évfolyamokon. 
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Vak Bottyán Általános Iskola és Gimnázium 

OM azonosító: 036371 

Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi J. u. 15.  

Telefon/fax: 74/486-139 

E-mail: vakbottyanaig@gmail.com  

Honlap: www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu 

Intézményvezető: Farkas Rita Krisztina 

Pályaválasztási felelős: 

Horváth-Bősze Hajnalka és Emperger Ágnes intézményvezető-helyettesek 

Telefon: 74/486-914 

A 2021/2022-es tanévre tervezett gimnáziumi képzés: 

Tagozatkód: 0001 

Négy évfolyamos képzés általános tantervű oktatással,  

első nyelv: angol vagy német, második nyelv: német vagy angol 

Iskolai nyílt napunk idén elmarad. 

Tájékoztatás: 

honlapunkon (http://www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu/)  

és Facebook oldalunkon (Vak Bottyán Iskola Simontornya) 

Központi felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvételi kérelmekről az 

általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A jelentkezési 

lapon szereplő érdemjegyek átlagát vesszük figyelembe a jelentkezők 

sorrendjének összeállításakor. Ugyanezen szempontokat érvényesítjük az 

általános iskolai tagozatunk tanulóinak, valamint a sajátos nevelési igényű és a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételekor.
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Sajátosságaink: 

A kisgimnáziumokra jellemző családias hangulatú gimnáziumi tagozatunkon a 

képzés általános tanterv szerint a 9. évfolyamon indul.  

A kerettanterv alapján adható szabadon választott órakeretet az idegen 

nyelvek, majd az utolsó három évben, az érettségi vizsgára való felkészülés 

jegyében a matematika, utolsó évben az irodalom és a történelem 

tantárgyak között osztottuk szét.  

Kiemelt figyelmet szentelünk az idegen nyelv oktatásának, melyet nyelvi 

labor segít. Minden gimnáziumi tantermünkben interaktív tábla 

használatával alkalmazzuk a korszerű tanulási technikákat. 

Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgamodulokra, a tanulói igényeknek 

megfelelően megszervezzük a vizsgák akkreditált vizsgaközpontban történő 

letételét.  

Az intézmény többféle sportolási lehetőséget biztosít diákjainak a 

sportcsarnokban.  

Számtalan rendezvénnyel, ünnepséggel színesítjük az iskolai életet, melyek 

közül kiemelkedik a csuriavató, ahol az új tanulóknak szentelünk kiemelt 

figyelmet, illetve a szalagtűző ünnepély, majd a ballagás, ahol elköszönünk 

végzős diákjainktól. Minden évben megemlékezünk iskolánk névadójáról, 

Vak Bottyán kuruc generálisról, ekkor az ünnepélyes megemlékezés után 

osztályok közötti játékos vetélkedő keretin belül idézzük fel a simontornyai 

vár visszafoglalásának történetét. 

„Ha te figyelsz másra, mi figyelünk rád, 

így lesz tiéd a mi iskolánk!” 
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AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM FENNTARTÁSÁBAN 
MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ  

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Palánk 

 Déli Agrárszakképzési Centrum Apponyi Sándor 

Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, 

Lengyel 
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Déli Agrárszakképzési Centrum 
Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

 

OM azonosító: 036410 
 

Cím:    7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.: 61. 

Telefon/Fax:   74/311-277 

E-mail:   info@csaposuli.hu 

Honlap:   www.csaposuli.hu 

Intézményvezető:  Simonné Szerdai Zsuzsanna 

Pályaválasztási felelős:  Dr. Grósz Gergely 

2021-2022-es tanév képzései 

Az Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági 

Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Tolna 

megye legnagyobb agrárszakképző iskolája. 

Fennállásának 90 éve alatt a magyar mezőgazdaság 

méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta 

ki. Valljuk, hogy a szakmai háttér, a tanulóinkra 

való odafigyelés, az emberi értékek középpontba állítása vezet oda, hogy az 

iskolából kikerülő diákok megállják helyüket a hétköznapokban. 

A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű pedagógiai 

módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor kihívásainak 

megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. Mindehhez 

biztos hátteret ad az iskolában tanító oktatók jó szakmai felkészültsége, az 

iskola tangazdasága, a gazdasági élet szereplőivel való napi jó kapcsolat. 

Nappali képzésben résztvevő tanulóink ösztöndíjban részesülnek. Az 

iskolától távol lakó tanulóknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. 

Gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában, vágópontján, tankonyháján, 

illetve mezőgazdasági és élelmiszeripari gyakorlóhelyeken folyik. 

 



 
60 

TECHNIKUM 

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban 

Mezőgazdasági technikus (SZJ 5 0811 17 09) 

Tagozatkód:1201 

Képzési idő: 5 év 

A mezőgazdaság és erdészet ágazatban az öt év 

folyamán tanulóink szántóföldi 

növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és 

az ehhez tartozó gépészettel foglalkoznak elméleti 

és gyakorlati képzésük során. A gyakorlati 

alapképzésre jól felszerelt tangazdaságunkban van 

lehetőség. Iskolánk a képzés során mezőgazdasági 

vontató vezetői engedély megszerzésének lehetőségét biztosítja a tanulók 

számára. 

A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, valamint 

választhatnak az állattenyésztő és a növénytermesztő szakmairány közül. 

Az alapoktatást követően a tanuló egyszerű meteorológiai megfigyeléseket 

végez, adatokat gyűjt, jellemzi az időjárási elemeket, meghatározza adott hely 

klimatikus viszonyait. Elvégzi a talajok egyszerű, helyszíni fizikai, kémiai, 

biológiai vizsgálatait, megfigyeli a talajképződés jegyeit, jellemző folyamatait, 

a talajhibákat, meghatározza a talajjavítás és talajvédelem lehetőségeit. A 

sejttan, szövettan, morfológia, rendszertan alapján növények szaporítását 

végzi. Felveszi a gazdasági állatok testméreteit, vizsgálja külső értékmérő 

tulajdonságait és viselkedésüket. Irányítás mellett kezeli a mezőgazdasági 

erőgépeket és elvégzi napi karbantartásukat. Használja a földmérésben 

alkalmazott hossz-, terület mértékegységeket, méretarányt, területet számít. 

Térképet olvas, alapvető földügyi adatokat azonosít és gyűjt. A mérések során 

digitális mérőeszközöket használ. Munkája során alkalmazza az ágazati 

munka-, tűz-és környezetvédelmi előírásokat, valamint figyelembe veszi a 

biológiai sokféleség megőrzési szempontokat. 

 Állattenyésztő szakmairány: Az állattenyésztő a gazdasági állatfajok tartási 

és takarmányozási feladatait végzi, végrehajtja az állatjólléti és higiéniai 

feladatokat, közreműködik a tenyésztési (szaporítási) feladatokban. 
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Gondoskodik az állatjólléti és higiéniai előírások betartásáról, közreműködik a 

prevenciós feladatokban, a járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai és az egyes 

hatósági feladatok végrehajtásában, alkalmazza a precíziós állattenyésztés 

főbb irányelveit, drónt használ. Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti 

az állattenyésztésben használt gépeket, eszközöket, berendezéseket. 

Gondoskodik a fontosabb gazdasági állatfajok szakszerű, higiénikus 

elhelyezéséről. Segédkezik az állatorvosnak a szaporodásbiológiai, a 

járványvédelmi, az élelmiszerhigiéniai feladatok végrehajtásában. Elvégzi a 

fontosabb állattenyésztési munkák tervezését, szervezését. Állattartó telepek 

napi adminisztratív feladatait látja el. Irányítja az állattenyésztési termelési 

feladatokat ellátó személyeket, csoportokat. 

 Növénytermesztő szakmairány: A növénytermesztő a talaj 

termőképességének fenntartásával kapcsolatos vizsgálatokat végez, elemző és 

végrehajtó feladatokat lát el. A növények termesztésének környezeti feltételeit 

vizsgálja és értékeli, precíziós növénytermesztést alkalmaz. 

Növénytermesztési munkák tervezését, szervezését végzi. Szervezi a 

növénytermesztési munkák lebonyolítását a vetés-előkészítéstől a 

betakarításig, illetve az értékesítésig. A szántóföldi növénykultúrák 

gazdaságos termesztését végzi, középvezetőként irányítja a termelési 

folyamatokat. Környezetvédelmi és szakmai szempontokon nyugvó 

növényvédelmet folytat, irányítja a növényvédelmi tevékenységet. Irányítja a 

növénytermesztési feladatokat ellátó személyeket, szervezeti egységeket. 

Beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a növénytermesztésben használt 

gépeket, eszközöket, berendezéseket. 
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Élelmiszeripar ágazatban 

Húsipari technikus (SZJ 50721 05 09) 

Tagozatkód: 1202 

Képzési idő: 5 év 

 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését 

biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati 

szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak 

az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott 

döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál. Irányítással 

élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, 

kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. 

Felismerés csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy 

mely iparágak használják fel azokat. Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz 

szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az élelmiszeriparban 

használatos szerkezeti anyagokat (fémek és nemfémek), 3D makett alapján 

vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről (téglatest, henger, kúp), 

felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, hajtáselemek). 

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, 

oldatkészítés, sűrűségmérés). Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez 

(százalék, aránypár). Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és 

környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi-és az élelmiszer-

előállítás higiéniai követelményeit. 

Középvezetői feladatokat lát el a kis-és nagyüzemi húsipari-, 

baromfiüzemekben, illetve laboratóriumokban. Elvégzi a hús-, és baromfiipari 

alapanyagok minőségi és mennyiségi átvételét, vizsgálatát. Felügyeli a hús-, 

és baromfiipari termékek (előkészített húsok, vörösáruk, felvágottak, főtt –

füstölt kolbászok, füstölt húsok, szárított –és érlelt kolbászok, szalámik) 

készítmények gyártását, minősíti a késztermékeket és működteti a 

technológiai folyamatokhoz kapcsolódó minőségbiztosítási rendszert. Ismeri a 

halfeldolgozás technológiai folyamatait. Ismeri a hús-és baromfiiparban 

alkalmazott gépeket, technológiai lépéseket és azok késztermékre gyakorolt 
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hatását. Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, 

élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz-munka-és környezetvédelmi és egyéb 

vonatkozó előírások betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával (5-

ös szint) végzi. 

Rendészet és közszolgálat ágazatban 

Közszolgálati technikus (SZJ 5 0413 18 01) 

Tagozatkód: 1203 

Képzési idő: 5 év 

A képzés során fontos feladat a bűnmegelőzés, az egészséges életmódra 

nevelés, a szellem és a test egyidejű fejlesztése. A tanulmányok alatt a 

résztvevők a közismereti tantárgyak mellett rendészettel, közszolgálattal 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati tantárgyakat, valamint szakmai 

kommunikációt (magyar és idegen nyelven) is tanulnak. A szakmai 

gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek. Az érettségit követően, 

bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba vagy további, az ágazathoz tartozó 

képzésben folytathatják tanulmányaikat. 

Közigazgatási ügyintéző szakmairány: A közigazgatási ügyintéző elsajátítja 

az alapvető rendészeti, a magánbiztonsági, valamint a köz-igazgatás 

felépítésére, működésének szabályaira vonatkozó legfontosabb szabályokat. A 

tudás-anyag birtokában az alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek 

segítségével határozottan és magabiztosan kommunikálva, munkatársaival és 

az állampolgárokkal együttműködve végzi feladatait. A szakma birtokában a 

közigazgatási ügyintéző hierarchikus szervezetben, személyesen eljárva 

írásban, telefonon vagy elektronikus kommunikációs csatornákon fogadja az 

ügyfelek megkereséseit. A megkereső ügyfelek részére jogkörében eljárva 

felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az elektronikus szolgáltatásokkal vagy a 

hatósági eljárásokkal kapcsolatosan, a kért igazolásokat, adatokat elektronikus 

vagy papír alapú dokumentumon kiadja. Közigazgatási eljárás vagy 

közigazgatási szerv működése keretén belül ügyeket kezel, eljárási jogkörében 

meghatározott eljárásokat folytat le a személyiségi jogok, adatvédelmi és 

információ- szabadságra vonatkozó szabályok adta keretek között. Gépírás, 

szövegszerkesztés tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs 
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feladatokat lát el. Ügyviteli feladatainak ellátása körében iratokat érkeztet, iktat 

és kezel papír alapon és elektronikus formában is az általános és a minősített 

iratokra vonatkozó szabályok figyelembevételével. 

 Rendészeti technikus szakmairány: A rendészeti technikus elsajátítja a 

rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi 

hivatásrendek legalapvetőbb szakmai ismeretanyagát. A képzési folyamat 

során megismert magánbiztonsági szolgáltató és az önkormányzati vagy más 

közösségi rendészeti, a büntetés-végrehajtási, a katasztrófavédelmi, valamint 

az általános rendőri rendvédelmi feladatok ellátásának ismeretében, a közrend, 

közbiztonság megőrzésében kialakuló elhivatottság birtokában vesz részt 

őrzési, megfigyelési, ellenőrzési és esetlegesen szükségessé váló intézkedési 

feladatai végrehajtásában, szükség esetén akár egy idegen nyelven 

kommunikálva is. A képzés során emelt szintű szakmai ismeretek elsajátítása 

révén kialakított, az intézkedések eredményes befejezéséhez szükséges 

állóképességi szint, önvédelmi és közelharc-technikák, valamint lövészeti 

jártassága birtokában végez őrzést különböző létesítményekben, belső és 

közterületi járőrszolgálatot lát el, szállítmánykísérési feladatokat végez, 

elfogja a szabálysértésen és bűncselekményen tetten ért személyt. A készség 

szinten elsajátított, határozott és maga-biztos kommunikáció, valamint az 

alapvető pszichológiai és szociológiai ismeretek birtokában az állampolgárok 

részére tájékoztatást nyújt magyarul és egy idegen nyelven egyaránt. 

Tevékenysége során a szakmai szabályok betartásával alkalmazni tudja a 

támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt. 

A személyiségi jogokra, az adatvédelemre és információszabadságra 

vonatkozó szabályok betartásával jogi vagy természetes személyről, tárgyról 

információt szerez be, kutatást végez, adatokat összesít írásbeli jelentésben. 

Feladatellátása során híradástechnikai, informatikai és más rendszeresített, a 

szolgálata ellátásához szükséges eszközöket használ. Szolgálati feladatainak 

teljesítése során hozott döntéseiért felelősséget vállal. Feladatát fizikális 

igénybevételen túl jelentős pszichikai megterhelés alatt végzi. 

Összehasonlítja a közszolgálat főbb ágait, területeit (közigazgatás, 

rendvédelem, honvédelem), azok jogi szabályozói és az államszervezetben 

elfoglalt helyük alapján. Kapott feladatainak végrehajtása során a hierarchikus 

szervezetekben elvárható módon képes együttműködni a szervezet tagjaival. 
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Megismerve az együttélés szabályozóit, felismeri a normatív szabályokat, 

alapszinten átlátja hierarchikus rendszerüket és elkötelezi magát a szabályok 

betartására és betartatására. A közszolgálati szervezetnek az állampolgárokat 

közvetlenül érintő közhatalmi feladatellátása során alap-és 

konfliktushelyzetben, a tanult szociológiai és pszichológiai ismeretek 

alkalmazásával írásban és szóban kommunikál. Metakommunikációján belül 

testbeszédét verbális kommunikációjához tudatosan igazítja. Előnyben 

részesíti az asszertív kommunikációt az agresszív, deviáns, antiszociális 

magatartás-formákat tanúsító személyekkel szemben. Vezényszóra különböző 

alaki mozgásformákat hajt végre egyénileg és kötelékben. Tudatosan tervezi 

fizikai állóképességének fejlesztését. A megismert önvédelmi fogásokkal 

megvédi saját testi épségét. 
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Szakképző Iskola 

(3 éves szakképzés általános iskola után) 

Gazda   a szakma megszerzése után lehetőség van 

Hentes és Húskészítmény készítő +2 év alatt 

Pék   érettségi vizsgát tenni 

Pék-cukrász 

 

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban 

Gazda (SZJ 4 0811 17 04) 

Tagozat kód: 1204 

Képzési idő: 3 év 

 

Tanulóink a 3 éves képzés alatt állattartási, növénytermesztési, 

gépüzemeltetési, környezet- tűz és munkavédelmi, és vállalkozási ismereteket 

sajátítanak el, jártasságot szereznek kisüzemi termékek feldolgozásában. A 

gyakorlati oktatás az iskola tangazdaságában történik. 

Intézményünk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői képzésben való 

részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók számára. Végzett diákjaink 

gépkezelői jogosítvány kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel különböző 

géptípusokon munkát vállalhatnak. A képzésben résztvevők állattenyésztő és 

növénytermesztő szakirányok közül választhatnak. 

A gazda növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, műszaki, 

kereskedelmi és gazdasági szakismeretekkel, a munkák végzéséhez szükséges 

elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel rendelkező szakember, alapvető 

tevékenysége a mezőgazdasági árutermelés és szolgáltatás. Táj-és 

környezetkímélő módon, szakszerű termelési, tenyésztési, 

tartástechnológiai, elsődleges feldolgozási, tárolási és értékesítési 

tevékenységet folytat. A családi gazdaságok szervezője és fő 

munkaereje, működteti és irányítja a saját gazdaságát, vagy ellátja más 

üzemekben a mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó gépek, eszközök, 
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berendezések üzemeltetési feladatait, elméleti és gyakorlati felkészültségével 

segíti az új technológiák bevezetését. 

 Állattenyésztői szakmairány: A gazda a gazdasági állatok tartási és 

takarmányozási feladatait végzi, betartja és betartatja az állatjólléti és higiéniai 

előírásokat, közreműködik a szaporítási (tenyésztési), a prevenciós, a 

járványvédelmi feladatok végrehajtásában. Teljesíti az állatok szakszerű 

elhelyezésével, gondozásával kapcsolatos szakmai és gazdasági elvárásokat, 

egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az adminisztrációs és a gazdaság 

működtetésével kapcsolatos szervezési feladatokat. A gazda tevékenységi 

körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes 

vezetői engedély, amelynek megszerzésére -külön hatósági vizsga keretében -

a tanulmányai alatt lehetőség van. 

 Növénytermesztői szakmairány: A talaj termőképességének, a növényzet 

környezeti feltételeinek figyelembevételével végzi a növénykultúrák 

gazdaságos termesztését, a vetés-előkészítéstől a betakarításig vagy az 

értékesítésig. Segíti, egyéni/családi vállalkozás esetén ellátja az 

adminisztrációs és a gazdaság működtetésével kapcsolatos szervezési 

feladatokat. Ellátja a növényvédelmi feladatokat, a szakmai, 

környezetvédelmi, egészségügyi és higiéniai követelmények szerint, 

gondoskodik a vegyszerek kezeléséről, tárolásáról. A gazda tevékenységi 

körének ellátásához szükséges a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes 

vezetői engedély, amelynek megszerzésére -külön hatósági vizsga keretében -

a tanulmányai alatt lehetőség van. 
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Élelmiszeripar ágazatban 

Hentes és húskészítmény- készítő (SZJ 4 0721 05 08) 

Tagozatkód: 1205 

Képzési idő: 3 év 

 

Tanulóink elsajátítják a vágóállatok vágásától a késztermék forgalmazásáig 

terjedő elméleti és gyakorlati húsipari ismereteket. Megtanulják a sertés és 

marha szakszerű bontását, darabolását, csontozását, valamint egyéb 

húskészítmények gyártását. A gyakorlatok az első évfolyamot követően külső 

gyakorlóhelyeken, termelési körülmények között zajlanak. 

A szakképzettséggel rendelkező hentes és húskészítmény-készítő a 

fogyasztókhoz eljutó húsokat és húskészítményeket állítja elő a vágóállatok 

biztonságos feldolgozásával. Vágóüzemben csontoz, darabol, csomagol az 

elsődleges feldolgozás során. Az előkészített húsokból főtt-, főtt-füstölt, 

sózott-pácolt, érlelt termékeket, vörösárut, sonkát, kolbászt, szalámit készít a 

másodlagos feldolgozás során. A sertés-, marha-, juh-, baromfi feldolgozása 

során kis-és nagyüzemi környezetben élőállat-, alapanyag minőségi- 

mennyiségi átvételét, annak feldolgozását végzi, melynek során aprít, 

összemér, kever, tölt, hőkezel és csomagol. Az élelmiszerüzletekben a 

vevőkkel kommunikál, kiszolgál, termékre vonatkozó kéréseket megvalósít.  

Munkáját  a  gazdaságossági  elvek,  minőségbiztosítási,  élelmiszerhigiéniai,  

technológiai, tűz-munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások 

betartásával és betartatásával végzi. A technológiai gépeket, berendezéseket 

szakszerűen beállítja és működteti. 

Az ágazati alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség 

megszerzését biztosítja tanulóink számára, ami szükséges és hasznos minden 

élelmiszeripari ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás 

végén a tanulók rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos 

részterületére, ezért megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál. 

Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, 

tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), 

csomagol. Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, 
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azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat. Rendelkezik az 

élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: felismeri az 

élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat, 3D makett alapján 

vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről, felismeri az alapvető 

gépelemeket. Laboratóriumi alapműveleteket végez. Ágazathoz kapcsolódó 

alapszámításokat végez. Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és 

környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi-és az élelmiszer-

előállítás higiéniai követelményeit. 

Pék (SZJ 4 0721 05 11) 

Tagozatkód: 1206 

Képzési idő: 3 év 

 

A pék különböző eljárásokkal sütőipari termékeket készít. Ezeken belül készít 

például búza-, rozs vagy különleges kenyereket, zsemleféléket, kifliket és 

briósokat, kalácsokat, pogácsákat, illetve leveles termékeket. Munkája során 

meghatározza a szükséges nyersanyagok fajtáit és mennyiségét. Előkészíti a 

nyersanyagokat, majd azokból kovászt vagy tésztát készít. A tésztákat érleli, 

majd feldolgozza különböző tömegű, alakú termékekké. A leggyakrabban 

kelesztéssel tésztalazítást végez, majd a 

terméket különböző módon díszíti, utána megsüti. Különböző kelesztési 

eljárásokat alkalmaz. A készterméket felelősséggel kezeli, ha szükséges 

csomagolja és a vevő számára jelöléssel látja el. Munkája során betartja a 

vonatkozó technológiai és minőségbiztosítási előírásokat. Munkáját sütőipari 

gépek, berendezések és eszközök segítik, melyeket szakszerűen kezel. 

Munkáját a gazdaságossági elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, 

technológiai, tűz- munka-és környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások 

betartásával (4-es szint)/betartásával és betartatásával (5-ös szint) végzi. 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését 

biztosítja, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari ágazati szakmában 

betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók rálátnak az 

élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért megalapozott 

döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál. 
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Irányítással élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, 

tisztít, aprít, kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), 

csomagol. Felismeri és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, 

azonosítja, hogy mely iparágak használják fel azokat. 

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: 

felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat (fémek és 

nemfémek), 3D makett alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről 

(téglatest, henger, kúp), felismeri az alapvető gépelemeket (kötő gépelemek, 

hajtáselemek). 

Laboratóriumi alapműveleteket végez (tömegmérés, térfogatmérés, 

oldatkészítés, sűrűségmérés). Ágazathoz kapcsolódó alapszámításokat végez 

(százalék, aránypár). Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és 

környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi- és az élelmiszer-

előállítás higiéniai követelményeit. 

Pék-cukrász (SZJ 4 0721 05 12) 

Tagozatkód: 1207 

Képzési idő: 3 év 

 

Tanulóink képesek lesznek különböző kenyerek, péksütemények valamint 

cukrászati termékek előállítására, megtanulják kezelni a sütőipari- és 

cukrászgépeket, berendezéseket. A gyakorlatok az első évfolyamot követően 

külső gyakorlóhelyeken, termelési körülmények között zajlanak. 

A pék-cukrász kiszámolja és kiméri a szükséges nyersanyagokat, 

cukrásztechnológiai alapműveleteket végez, cukrászati félkész-és 

késztermékeket készít. Igényeknek megfelelően egyszerű díszítő műveleteket 

végez a termékeken. Munkája során fagylaltot, parfét és pohárkrémet készít. 

Kenyereket, péksüteményeket és finom pékárukat készít hagyományos és 

korszerű eljárásokkal. A korszerű technológiáknak megfelelően sütőipari 

termékeket fagyaszt, és kelesztést késleltet. Megadott összetételek és 

technológiák alapján képes célzott táplálkozási igényt kielégítő termékeket 

készíteni. Munkája során ellenőrzi a nyersanyagok és a késztermékek 
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minőségét, erről dokumentációt vezet. A munkájához szükséges technológiai 

berendezéseket és gépeket igény szerint beállítja, kezeli, tisztán tartja az 

élelmiszeriparban használható tisztító-és fertőtlenítőszerek alkalmazásával. A 

hulladékokat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kezeli, 

környezettudatos magatartással végzi a munkáját. Munkáját a gazdaságossági 

elvek, minőségbiztosítási, élelmiszerhigiéniai, technológiai, tűz- munka-és 

környezetvédelmi és egyéb vonatkozó előírások betartásával/betartatásával 

végzi. 

Az alapoktatás olyan általános és széleskörű tudás és képesség megszerzését 

biztosítja tanulóink számára, ami szükséges és hasznos minden élelmiszeripari 

ágazati szakmában betöltött munkakör esetén. Az alapoktatás végén a tanulók 

rálátnak az élelmiszeripari ágazat minden fontos részterületére, ezért 

megalapozott döntést hozhatnak a szakma kiválasztásánál. Irányítással 

élelmiszerfeldolgozási alapműveleteket végez: tárol, osztályoz, tisztít, aprít, 

kever, termikus műveletek végez (hűt, fagyaszt, főz, süt), csomagol. Felismeri 

és csoportosítja az élelmiszeripar nyersanyagait, azonosítja, hogy mely 

iparágak használják fel azokat. 

Rendelkezik az élelmiszer-előállításhoz szükséges műszaki alapismeretekkel: 

felismeri az élelmiszeriparban használatos szerkezeti anyagokat, 3D makett 

alapján vetületi ábrát készít geometriai alapelemekről, felismeri az alapvető 

gépelemeket. Laboratóriumi alapműveleteket végez. Ágazathoz kapcsolódó 

alapszámításokat végez. Ismeri és betartja a munkahelyi tűz-, munka-, és 

környezetvédelmi szabályokat. Ismeri és betartja a személyi-és az élelmiszer-

előállítás higiéniai követelményeit. 
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Déli ASzC Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképző 

Iskola és Kollégium 

7100 Szekszárd, Palánk 19. Pf.:61. 

Tel.: +36 74/311-277 

E-mail: info@csaposuli.hu 

www.csaposuli.hu, 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 

A felvételi rangsort a hetedik évvégi és a nyolcadik félévi tanulmányi 

eredmény alapján alakítjuk ki. Központi felvételit nem kell írniuk a 

jelentkezőknek. A tanulmányok megkezdésének feltétele az érvényes 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

mailto:info@csaposuli.hu
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Déli Agrárszakképzési Centrum 
Apponyi Sándor Mezőgazdasági Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 036410 
 

Cím:   7184 Lengyel, Petőfi u. 5. 

Telefon:  74/582-513 

E-mail:   apponyi.lengyel@deliaszc.hu 

Honlap:  www.apponyis.hu 

Igazgató:  dr. Kozári Zsolt 

Pályaválasztási  

felelős:   Várhegyi Erzsébet 

Olyan képzéseket kínálunk, amely segítségével gazdálkodóvá válhatsz, 

megvalósíthatod álmaidat és ha szeretnéd, a magad ura lehetsz. Szükség 

esetén bármikor tovább képezheted magad. Nem kell elhagynod a helyet, ahol 

élsz, mert a mezőgazdaság adta lehetőségek a helybeni megvalósítást 

garantálják. 

Minden érdeklődő fiatalt várunk! 

Indítani kívánt szakmáink: 

Technikum (5 év) tagozatkód 
(A tanuló az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és 

technikusi oklevelet. 

Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a technikusi szakmai 

vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami emelt szintű érettségi tantárgynak 

számít.) 
 

Kertésztechnikus 0201 

 közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

 mezőgazdaság ágazati oktatás  

 választható szakirányok: dísznövénytermesztő, virágkötő; 

zöldségtermesztő; gyümölcstermesztő; gyógynövénytermesztő; parképítő- 

és fenntartó; 
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Mezőgazdasági gépésztechnikus 0202 

 közismereti képzés, választható idegen nyelv angol vagy német 

 mezőgazdaság ágazati oktatás  

 gépész tanulóink számára biztosítjuk a traktorvezetői engedély 

megszerzését. 

Szakközépiskolai  képzés (3 év) tagozatkód 

 

Kertész 0203 

Mezőgazdasági gépész 0204 

Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó 0205 
 

A szakmai végzettség megszerzése után 2 éves  

érettségire felkészítő képzést indítunk. 

 

A képzések ideje alatt megszerezhető: T és B kategóriás jogosítvány 

 

Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján kialakított sorrendet 

vesszük figyelembe. 
 

Szakmai képzés esetén a pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés a képzésre való felvétel feltétele.  

 

Nyílt napok:  2020. október 9. 

  2020. november 6. 

 

 

 



 
75 

 

ALAPÍTVÁNYI FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ 
TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNY 

 Energetikai Technikum és Kollégium 
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Energetikai Technikum és Kollégium 
Paks 

 

PAKS DÓZSA GY. ÚT 95. 
TELEFON: 75/519-300 

eszi@eszi.hu 
www.eszi.hu 

facebook.com/eszi.hu  
instagram.com/eszigram 
youtube.com/c/eszipaks1 

 

Intézményünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájaként 

működik alapítványi formában. Az Energetikai Technikum és Kollégium 

képzési szerkezete alapvetően a jelenleg működő és az újonnan épülő 

atomerőművi blokkok, valamint a villamosenergia-ipar igényeire épül, 

ugyanakkor a gazdaság különféle területein is keresett, sikeresen 

használható piacképes végzettségeket biztosít. 

Iskolánk 2020. július 1-től technikumként működik, ezért öt évfolyamos 

képzést ad. Diákjaink a 13. év végén két végzettséget igazoló bizonyítványt 

kapnak majd: az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettséget 

igazoló oklevelet. 

Az érdeklődő tanulók nálunk hat ágazat közül választhatnak: elektronika és 

elektrotechnika, gépészet, specializált gép- és járműgyártás, informatika és 

távközlés, környezetvédelem és vízügy, valamint gazdálkodás és 

menedzsment.  

Iskolánkban magas színvonalú informatikai infrastruktúra és emelt 
óraszám biztosítja a digitális kompetenciák fejlesztését, miközben kiemelt 

figyelmet fordítunk a rendszeres testnevelésre és diákjaink egészséges 

életmódra nevelésére is. Iskolánk Language Cert nyelvvizsgaközpont.  

Számos program és rendezvény szervezésével biztosítjuk, hogy 

tanulóinknak tartalmas, vidám diákélete legyen az ESZI-ben. 

Tanítványaink a munkaerőpiacon jól hasznosítható, színvonalas 

szaktudást és szakmai végzettséget, valamint a felsőfokú 

továbbtanuláshoz is magas színvonalú ismereteket szereznek iskolánkban. 

Más iskolában érettségizett, szakmai előképzettséggel nem rendelkező 

fiataloknak is kínálunk kétéves szakképzést. 

mailto:eszi@eszi.hu
http://www.eszi.hu/
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Többet is megtudhatsz rólunk! 
 

Kövess minket  
közösségi oldalainkon! 

www.eszi.hu 

facebook.com/eszi.hu   

instagram.com/eszigram 

youtube.com/c/eszipaks1 
 

 

FELVÉTELI 
Központi írásbeli felvételi vizsga:  

2021. január 23. (szombat) 10 óra 
Szóbeli meghallgatás: 2021. február 26. (péntek) 13 óra 

 

A  felvételi rangsort az általános iskolai eredmények, valamint az írásbelik pontszáma és a 
szóbeli meghallgatás alapján számítjuk ki. (Pontszámításunkat részletesen olvashatod 

honlapunkon.) 
 

www.eszi.hu 
 

 

http://www.eszi.hu/
http://www.eszi.hu/
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V Á L A S Z T H A T Ó  
Á G A Z A T O K  É S  S Z A K M Á K  

2 0 2 1 / 2 2  
 
ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA 
Elektronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 011) 
Erősáramú elektrotechnikus (Tanulmányi terület kód: 012) 
 
GÉPÉSZET 
Gépésztechnikus (Tanulmányi terület kód: 021) 
Gépgyártás-technológiai technikus (Tanulmányi terület kód: 022) 
 
SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 
Mechatronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 031) 
 
KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY 
Környezetvédelmi technikus (Tanulmányi terület kód: 032) 
 
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS 
Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Tanulmányi terület kód: 041) 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
(Tanulmányi terület kód: 042) 
 
GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 051) 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 052) 
 

ÉRETSÉGI UTÁNI képzéseink: 
Ágazati előképzettség nélkül: 2 év 
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EGYHÁZI FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
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VÁRUNK a 2021/ 2022- es tanévre! 

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus 
GIMNÁZIUM, Kollégium, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 036378) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Új szívet adok nektek, 

és új lelket adok belétek.” 

(Ezékiel próféta könyve 36,26a) 
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Tisztelt Szülő, kedves Érdeklődő! 

Ön egy 213 éves múlttal rendelkező egyházi alapítású és fenntartású 

gimnázium felvételi tájékoztatóját olvassa, mellyel az iskolaválasztás felelős 

döntéshozatalában szeretnénk segítségére lenni néhány jó tanáccsal.  

 A középiskola választás tétje nem az, hogy gyermekét felveszik-e, hanem 

az, hogy képességeinek és belső motiváltságának megfelelő iskolát 

válasszon. Olyat, ahol a potenciális adottságaival ”kifuthatja” magát, ahol a 

képességeinek legjavát tudja nyújtani. A túlvállalás legalább olyan 

veszélyeket hordoz a személyiségének fejlődésében, mint az, ha valaki 

önmagához képest alul teljesít. 

 Gyermeke jövője szempontjából sokkal fontosabb annak a kortárs 

közösségnek az értékrendje, amelyben felnőtté válik, mint maga az 

intézmény neve, annak tárgyi felszereltsége vagy küldetés-nyilatkozata. 

Iskolánkban olyan kortársak között tanulhat gyermeke, akiknek fontos a 

szellemi gyarapodás, a sport, a keresztény értékek. 

 Gimnáziumunkban időt álló, értékteremtő, komoly munka folyik, amely 

napi erőfeszítéseket, helytállást követel tanártól, diáktól egyaránt. Ez csak 

olyan közegben képzelhető el, ahol rend és fegyelem uralkodik.  

 A tervszerű és szakszerű pedagógiai folyamat helyszíne a tanterem, 

kiteljesülése a tanóra. Az ismeretek átadásában, annak befogadásában 

látványosan előrehaladni csak ott lehet, ahol a tanulók képességei és 

előképzettsége között nincs látványos különbség. Ezért is fontos a felvételi 

vizsgán való helytállás.  

 A 12-18 éves kor közötti időszak a felnőtté válás legérzékenyebb 

életszakasza. Az iskola segíti gyermeke egyéniségének kiteljesedését, a 

tanórákon túl minőségi szabadidős tevékenységeket is kínálunk, számos 

kulturális, művészeti- és sportfoglalkozásra bátorítjuk tanítványainkat.  

 Nem az az iskolai légkör segíti gyermeke személyiségének fejlődését, ahol 

idilli állapotot teremtenek, kizárják a társadalmi élet nem kívánatos 

hatásait, hanem az olyan, amelyik felvértezi őt ezek kivédésére, kezelésére, 

feldolgozására.  
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 A minőségi, igényes környezet igényessé is nevel. Nem csupán annak 

megóvására sarkall, hanem igényessé teszi gyermekét az öltözködésében, 

társas kapcsolatában és a hétköznapi kommunikációjában is.  

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános 

Iskola tantestülete több évszázados, teljességre törekvő, protestáns nevelési 

elveken nyugvó iskolát kínál gyermekének. 

Nálunk a test acélosítása, a lélek nemesítése és a szellem csiszolása 

egyidejűleg történik. 

Ha úgy gondolja, hogy az Ön elképzelései és a mi lehetőségeink 

egybecsengenek, szeretettel várjuk közénk gyermekét. 

 

Andorka Gábor 

igazgató 
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GIMNÁZIUMUNK KÉPZÉSI RENDJE 

A 8. osztály után a következő osztályokba várjuk a jelentkezőket: 

4 osztályos struktúra 

A 9. B osztályunk: Idegen nyelvi – humán osztály, melyet két csoport 

alkot 

(felvehető tanulók száma max. 30 fő) 
 

a) Emelt angol nyelvi csoport (kód: 1000) 

Angol nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő felkészítésen 

túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál lehetőséget. Második 

idegen nyelv a német. 
 

b) Emelt német nyelvi csoport (kód: 2000) 

Német nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő felkészítésen 

túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál lehetőséget. Második 

idegen nyelv az angol. 
 

A 9. C osztályunk: reál osztály (kód: 3000) 

Emelt matematika-fizika-informatika osztály 

(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő) 

A matematika, fizika, informatika iránt érdeklődő műszaki pályára készülő 

tanulók számára indul. A 9. és a 10. osztályban matematikából, fizikából és 

informatikából magasabb a heti óraszám. Ez a csoport a 10. osztály végéig 

megszerzi a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. 
 

A 9. E osztályunk: reál osztály (kód: 4000) 

Emelt biológia-kémia osztály 

(a felvehető tanulók száma: max. 30 fő) 

Olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik fokozottabban érdeklődnek az 

orvosi, egészségügyi, környezetvédelmi és agrárpályák iránt. A 9. osztályban 

biológiából és kémiából magasabb a heti óraszám. 
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1+4 osztályos struktúra 

A 9. F osztályunk: Arany János Tehetséggondozó Program (kód: 5000) 

(a felvehető tanulók száma: max. 34 fő) 

Ide olyan tehetséges, jó képességű, motivált, majdan a felsőoktatásban 

továbbtanulni szándékozó 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik 

lakóhelyük szűkös lehetőségei, családi vagy más okok miatt örömmel 

fogadnák a bátorítást, a nagyobb odafigyelést és a kiemelt tanári segítséget. 

Ide pályázni kell a www.ajtp.hu honlapról letölthető pályázati anyaggal – 

„EGYSÉGCSOMAGGAL”. 

Az előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az angolt vagy 

a németet és az informatikát kiemelt óraszámban tanulják, foglalkoznak 

önismerettel, személyiségfejlesztéssel, tanulásmódszertannal és 

kommunikációval. 

Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű gimnáziumi 

oktatásban vesznek részt. Cél, hogy valamennyi diák az érettségi vizsgáig 

középfokú nyelvvizsgát tegyen angol vagy német nyelvből, megszerezze a 

nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt és jogosítványhoz 

jusson. A programban tanulók számára kötelező a kollégiumi bentlakás. 

(Ezek költségeit a program biztosítja.) 

A 6. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket: 

6 osztályos struktúra 

7. A osztály (A felvehető tanulók száma: max. 30 fő) 

Emelt németes csoport (15 fő) (kód: 6000) 

 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a német nyelvet. 

Emelt matematika csoport (15 fő) (kód: 7000) 

 A tanulók 6 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a matematikát. A 7-

8. osztályban egy idegen nyelv tanulása kötelező. A 9. évfolyamtól 

felveszik a második idegen nyelvet. 

http://www.ajtp.hu/
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A 4. osztály után a következő osztályba várjuk a jelentkezőket: 

1+8 osztályos struktúra (nyelvi előkészítő évvel) 

5.G osztály (A felvehető tanulók száma: max. 30 fő) 

Emelt angolos csoport (15 fő) (kód: 8000) 

 A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban tanulják az angol nyelvet. 

Emelt németes csoport (15 fő) (kód: 9000) 

 A tanulók 9 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban tanulják a német nyelvet. 
 

11. évfolyamtól VALAMENNYI OSZTÁLYBAN FAKULTÁCIÓT 

indítunk tanítványaink érdeklődésétől és a továbbtanulási szándékától 

függően. Fakultációs rendszerben készítjük fel a tanulókat az emelt 

szintű érettségi vizsgára. 
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Fontos dátumok 

2020. december 04. A központi írásbelikre jelentkezés határideje (abban az 

iskolában kell leadni, ahol a gyermek az írásbelit meg akarja 

írni, AJTP-re jelentkezők az első helyen megjelölt 

iskolában) 

2020. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Program 

pályázatainak beérkezési határideje (abban az iskolában 

kell leadni, ahová 

első helyen kíván jelentkezni az AJTP-be). 

2021. január 

22-én 9.30-tól 

23-án 13.00 óráig 

Az AJTP-be jelentkezők bentlakásos, beválogató 

hétvégéje, melynek keretében a központi írásbeli vizsgára is 

sor kerül. 

2021. január 23. 

10.00 óra 

Központi írásbeli felvételi a nálunk jelentkezett tanulók 

számára! 

2021. január 29. A kijavított, kiértékelt írásbeli dolgozatok megtekintése. 

2021. február 19. A jelentkezési lapok (az általános felvételi eljárásra) 

eljuttatása a választott középiskolába és 

a Felvételi Központnak. 

2021. február 27. 

8.00 órától 

Szóbeli meghallgatás a négyosztályos és a hatosztályos 

képzésre jelentkezőknek. 

Erre külön behívólevelet nem küldünk. 
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A SZÓBELI MEGHALLGATÁSOK TÉMÁI ÉS AZ ELÉRHETŐ 

PONTSZÁMOK 

4 osztályos képzés 

9. B osztály: Emelt angol nyelvi csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – angol nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 

pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

9. B osztály: Emelt német nyelvi csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – német nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 

pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

 

Szóbeli angol/német nyelvből: 

 beszélgetés egy adott témáról kép alapján (család, lakóhely, lakás, 

évszakok, egészséges életmód, utazás, vásárlás, iskola, ünnepek, 

szabadidő, hobbi, sport, napirend) 

 rövid szövegértési feladat (felkészülési idő biztosítása után) 

9. C osztály – matematika-fizika-informatikai jelleggel 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – fizika – idegen nyelv 7. 

oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 

pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

 

Szóbeli matematika tantárgyból: 

Logikai feladatok 

Műveletek előjeles számokkal, törtekkel, százalékszámítás 

Szöveges feladatok (egyenlet nélkül, következtetéssel megoldhatók) 6. 

oszt. Szöveges feladatok 8. oszt. 

Sorba rendezési, kiválasztási feladatok, skatulyaelv Oszthatóság 

Sokszögek tulajdonságai 

- szögek összege, 

- téglalap, paralelogramma, deltoid, háromszög tulajdonságai, területe 

- négyszögek rendszerezése 

- térgeometriai feladatok 
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9. E osztály – biológia-kémia karakterrel 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – biológia – idegen nyelv 

7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 

pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: biológia vagy kémia tantárgyból  

 

Kémia (szóbeli)Exoterm, 

endoterm reakciók 

A levegő összetétele, szennyezése 

Víz és vízszennyezés 

Oldatok, energiaváltozás, 

Feladatok tömegszázalékkal 

Atomok felépítése, 

periódusos rendszer 

Kémiai kötések fajtái 

Kémiai reakciók (egyenletek) 

és számítások 

Sav-bázis reakciók 

A hidrogén 

A szén és vegyületei 

A vas és előállítása 

Az alumínium és előállítása 

Redoxi reakciók 

Biológia (szóbeli) 

Esőerdők; szavannák; trópusi sivatagok; 

keménylombú erdők; lombhullató erdők; füves 

puszták; tajga; tundra; tengerek és tengerpartok 

élővilága és környezeti tényezői. 

A rendszerezés alapjai. A baktériumok; 

egysejtű eukarióták; gombák; mohák, 

harasztok; nyitvatermők; zárvatermők; 

gerinctelen állattörzsek; a gerincesek osztályai; 

alkalmazkodásuk a környezethez. 

Növényi és állati sejtek és szövetek; növények 

táplálkozása és légzése; ivaros és ivartalan 

szaporodás. 

Az emberi bőr; mozgás-szervrendszer; 

légzőszervrendszer; tápcsatorna; táplálék és tápanyagok 

és egészségtani vonatkozásaik. 

A jelentkező gyakorlati feladattal 

(kép/ábra/grafikon elemzésével, élőlények 

rendszertani besorolásával) szerezheti meg a 

szóbeli pontjait. 

 

 

9.F Arany János Tehetséggondozó Program 

Hozott pont: magyar – történelem – matematika – egy 

természettudományos tárgy – idegen nyelv 7. oszt. év végi, 8. oszt. félévi 

eredménye: 50 pont + központi írásbeli: 100 pont + beválogatós mérés: 

50 pont = 200 pont 

6 osztályos képzésben 

Emelt német nyelvi csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 50 

pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: német nyelvből társalgási témákban 
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Emelt matematika csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – történelem – 

matematika – idegen nyelv 5. oszt. év végi, 6. oszt. félévi eredménye: 50 

pont + központi írásbeli: 100 pont + szóbeli: 50 pont = 200 pont 

Szóbeli: matematikából 

 

1 + 8 osztályos képzésben 

Emelt angol nyelvi csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – környezetismeret – 

matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. oszt. félévi eredménye: 100 

pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 pont 

Emelt német nyelvi csoport 

Hozott pont: a magyar irodalom – magyar nyelvtan – környezetismeret – 

matematika – idegen nyelv 3. oszt. év végi, 4. oszt. félévi eredménye: 100 

pont + központi írásbeli: 100 pont = 200 pont 
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MIVEL SEGÍTJÜK A FELVÉTELIDET? 

1.  Kedvcsináló tábor: 2020. október 10. (szombat) 

2.  Pályaválasztási szülői tájékoztató: 2020. október 10-én (szombat) 8.45 

3. Előkészítő szakkörök: 

matematika (6-7-8.oszt.):  

2020. okt. 17., nov.14., dec.05., 2021. jan. 09., jan.30. 

humán - magyarból (8.oszt.):  

2020. nov.07., nov.28. 

magyarból (6., 8. oszt.) 

dec. 12., 2021. jan. 16. 

német nyelv (6-8. oszt) és angol nyelv (8.oszt.): 

2020. okt. 17., nov.14., dec.05., 2021. jan. 09., jan.30. 

természettudományos (8.oszt.):    

2020. nov.07. (biológia), nov.28. (kémia), dec. 12. (biológia), 2021. jan. 16. 

(kémia) febr. 06. (biológia)  

A szakkörök ingyenesek - szombatonként, 9.00-12.00-ig tartanak; előzetes 

jelentkezés nem szükséges. 

4.  Szívesen állunk minden érdeklődő rendelkezésére: 

Elérhetőségeink: telefon: 74/451-719, 20/7753853 

 

Andorka Gábor igazgató: andorka.gabor@lutheran.hu címen, 

Magyariné Medve Alexandra igazgatóhelyettes, beiskolázási felelős: 

macisasuka@gmail.com címen. 

 

Internet: 

www.pseg.hu 

 

mailto:andorka.gabor@lutheran.hu
mailto:macisasuka@gmail.com
http://www.pseg.hu/
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Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító: 036416 

Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4. 

Telefon: 74/512-130 

E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu 

Honlap: www.kolpingiskola.hu 

Igazgató: Koller Tamás 

Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian 

 

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-ben. 

Az állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését a 

Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) 

biztosítja. 

Célunkat a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek 

hazai és helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. Az ifjakból 

jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk 

nevelni. A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 

ismeretek tanítása, ezáltal hatékonnyá válik oktató-nevelő munkánk. Az 

oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Intézményünkben a szakképzés, szakiskolai képzés, valamint 

érettségire felkészítő gimnáziumi oktatás mellett Alapfokú Művészeti 

Iskola is működik, így jelenleg 766 fős a diáklétszámunk. A Művészeti 

Iskolánkban modern táncot, társastáncot, valamint bábjátékot is tanulhatnak 

a diákok. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk sikeres legyen, így 

folyamatosan igazodunk a változásokhoz, és keressük a lehetőségeket, 

hogy még színvonalasabb és hatékonyabb legyen a munkánk. Pályázatok 

révén a diákok több külföldi országba is ellátogathatnak, ott szakmai 

gyakorlatot is végezhetnek. 

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, a 

művelődésre, s arra, hogy a diákok kibontakoztathassák a képességeiket, 

tehetségüket, megleljék a saját útjukat. Ehhez adunk biztatást és támaszt, 

melyhez a keresztény értékek megismerése is nagyban hozzájárul. 
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A Szekszárdi Kolping Iskola a 2021/2022-es tanévre felvételt hirdet 

az alább feltűntetett képzésekre: 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel elbírálása az 

általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik osztályos félévi 

eredmények alapján történik. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA: 

 Szakács: 
3 évfolyamos képzés szakképző iskolás 

kerettanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 

vendéglátóipar ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg a 

szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0001) Választható idegen 

nyelvek: angol vagy német 

 Szociális ápoló és gondozó: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv 

alapján. Elméleti és gyakorlati szociális ágazati 

oktatás; a szakképzési évfolyamok, valamint a képzési 

és kimeneti követelmények teljesítése után szerezhető 

meg a szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek 

való megfelelés. A tanulmányi területre beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

(KIFIR kód 0002) Választható idegen nyelvek: angol vagy német 

 Divatszabó női szabó szakirány: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv 

alapján. Elméleti és gyakorlati kreatív ágazati oktatás; 

a szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és 

kimeneti követelmények teljesítése után a tervezett 

kimenet a divatszabó női szabó szakirány 

szakképesítés megszerzése. Szükséges feltétel: 
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egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0003) 

 Kertész:  

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 

gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után szerezhető meg a 

szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0004) 

Választható idegen nyelvek: angol vagy német 

 Szárazépítő: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv 

alapján. Elméleti és gyakorlati építőipar ágazati 

oktatás, a szakképzési évfolyamok, valamint a 

képzési és kimeneti követelmények teljesítése után 

szerezhető meg a szakképesítés. Szükséges feltétel: 

egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. (KIFIR kód 0005)  
Választható idegen nyelvek: angol vagy német 

 Gyermek és ifjúsági felügyelő: 

3 évfolyamos képzés szakképző iskolai kerettanterv 

alapján. Elméleti és gyakorlati szociális ágazati 

oktatás, a szakképzési évfolyamok, valamint a képzési 

és kimeneti követelmények teljesítése után szerezhető 

meg a szakképesítés. Szükséges feltétel: egészségügyi 

alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek 

való megfelelés. A tanulmányi területre beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

(KIFIR kód 0006)  
Választható idegen nyelvek: angol vagy német 
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SZAKISKOLA: 

1+2 évfolyamos szakiskolai képzés, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos tanulók is 

jelentkezhetnek. 

A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján lehetséges.Szükséges feltétel: 

egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés. 

 Az elméleti és gyakorlati mezőgazdaság és erdészet ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Parkgondozó (KIFIR kód 0007) 

 Az elméleti és gyakorlati kreatív ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények teljesítése 

után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Lakástextil-készítő (KIFIR kód 0008) 

 Az elméleti és gyakorlati informatika és távközlés ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Számítógépes adatrögzítő (KIFIR kód 0009) 

 Az elméleti és gyakorlati turizmus-vendéglátás ágazati oktatás; a 

szakképzési évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti 

követelmények teljesítése után a következő részszakképesítés 

szerezhető meg: 

o Szakácssegéd (KIFIR kód 0010) 

 Az elméleti és gyakorlati szociális ágazati oktatás; a szakképzési 

évfolyamok, valamint a képzési és kimeneti követelmények teljesítése 

után a következő részszakképesítés szerezhető meg: 

o Háztartásvezető (KIFIR kód: 0011) 
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A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatók! Kollégiumi 

elhelyezés a város kollégiumaiban lehetséges. Az oktatás az iskola 3 

telephelyén folyik. 

 

További információk 

www.kolpingiskola.hu 

Facebook: Szekszárdi Kolping Iskola 

 

 

 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 

 

Szekszárdi Kolping Iskola, ahol a Te napod is felragyog! 

http://www.kolpingiskola.hu/
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Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 

OM azonosító: 036385 

Cím:  Tolna, Bajcsy-Zs.u.73. 

Telefon/Fax:  06 74/440 571 

E-mail:  gimi@tolnaigimi.hu 

Honlap:  http://www.tolnaigimi.hu 

Intézményvezető: Novothné Bán Erzsébet 

Pályaválasztási felelős: Pálinkás Gábor igazgatóhelyettes 

 

Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek 

tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk az 

egymásra figyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét. 

Célunk, hogy mindenkit alaposan felkészítsünk a sikeres közép-, illetve 

emelt szintű érettségire, és arra, hogy választott pályáján, legyen az 

középfokú vagy felsőoktatási szakképzés, főiskolai vagy egyetemi képzés, 

bátran elinduljon és sikerrel vegye az akadályokat. 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk – az iskolapszichológus 

támogatásával – az esetleges egyéni gondok, problémák megoldására, 

valamint fontosnak tartjuk a diákokban rejlő képességek kibontakoztatását, 

az egyéni motivációt.  

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatását, fejlesztését is biztosítjuk. 

4 évfolyamos képzés:  1 osztály  Kód: 0102 

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályban emelt óraszámú nyelvi képzés 

folyik, az angol vagy a német nyelvet heti 5 órában tanulják a diákok. 

mailto:gimi@tolnaigimi.hu
http://www.tolnaigimi.hu/
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Második idegen nyelvként választható az angol, a német, az orosz vagy az 

olasz nyelv. (A jelentkezők létszámának függvényében indul egy-egy 

csoport.) Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára 

minden évfolyamon, míg a humán tantárgyakat a 11-12. évfolyamon 

tanulhatják magasabb óraszámban a diákok. 

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből, a 

felvételről a felvételi vizsga eredménye és az elméleti tantárgyak (magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, 

fizika, kémia, biológia, földrajz) 7. év végi és 8. félévi eredménye alapján 

készített rangsor szerint döntünk.  

A központi felvételi vizsgára 2020. december 04-ig kell jelentkezni. 

Nyílt nap:  2020. november 14. (szombat) 8-11 óráig 

6 évfolyamos képzés:  1 osztály   Kód: 0101 

A hat évfolyamos gimnáziumi osztályban az angol vagy német nyelvet 

emelt óraszámban (heti 5 órában) tanulják a diákok.  

Második idegen nyelvként választható a német/angol, az orosz vagy az 

olasz nyelv. (A jelentkezők létszámának függvényében indul egy-egy 

csoport.) Matematikából heti 1 többletórát biztosítunk a tanulók számára 

minden évfolyamon, míg a humán tantárgyakat az 11-12. évfolyamon 

tanulhatják magasabb óraszámban a diákok. 

Írásbeli felvételi vizsgát tartunk matematikából és magyar nyelvből, 

továbbá egy szóbeli elbeszélgetésre is sor kerül. A felvételről a felvételi 

vizsga eredménye és az elméleti tantárgyak (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, egy idegen nyelv, informatika, természetismeret) 

5. év végi és 6. félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.  

A központi felvételi vizsgára 2020. december 04-ig kell jelentkezni. 

Nyílt nap: 2020. november 14. (szombat) 8-11 óráig 

2020 őszétől online ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk 

matematikából és magyar nyelvből. Jelentkezni lehet a fent megjelölt 

telefonszámon vagy e-mail címen. 

Az eredményes felkészülés érdekében a matematikát, az informatikát, az 

idegen nyelveket csoportbontásban tanulják a diákok. Az emelt szintű 

érettségi vizsgára való magas óraszámú felkészítés külön csoportokban 
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történik évfolyamonként. Választható felkészítő foglalkozások: magyar 

nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, biológia, kémia, 

informatika, földrajz, testnevelés, vizuális kultúra, angol nyelv, német 

nyelv. Mindezen túl idegen nyelvből nyelvtanáraink segítik a középfokú 

nyelvvizsgára való felkészülést, ami a felsőoktatásban való 

továbbtanulásnak egyik feltétele. 

Az iskola közvetlen környezetében (udvarán) található új, korszerű 

sportpálya, valamint a tanuszoda használatával még változatosabb, 

eredményesebb lehet a sportélet, a közép- vagy emelt szintű testnevelés 

érettségi. 

Az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye rendkívül fontosnak tartja 

a diákok képességeinek, tehetségének kibontakoztatását, ennek érdekében 

támogat minden olyan kezdeményezést, amely ezt elősegíti. (Pl.: 

tanulmányi kirándulások, interaktív foglalkozások, szakmai előadások, az 

iskola tárgyi környezetének, felszereltségének folyamatos megújítása.)   

A jól felszerelt informatikai, természettudományos, nyelvi szaktantermek, 

az interaktív táblák lehetővé teszik a „digitális írástudás” fejlesztését. A 

rendhagyó órák, a tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, a 

délutáni sportfoglalkozások, a diákok által szervezett iskolai programok 

(gólyaavató, szalagtűző, karácsonyi projekt, diáknap, jótékonysági 

előadás), az iskola által szervezett tanórán, iskolán kívüli programok (pl. 

jutalom kirándulás, karrier tanácsadás, erdei iskola, családi nap, 

egyetemlátogatás, pályaorientációs nap) a nemzetközi projektekben való 

részvétel teszik mozgalmassá a diákéletet. 

 A tárgyi feltételek mellett az itt tanító tanárok felkészültsége, hivatásuk 

iránti elkötelezettsége is nagyban hozzájárul a diákok tudásának, 

személyiségének fejlődéséhez. 

Az intézmény kapcsolatrendszere, az általános iskolákkal, a felsőoktatási 

intézményekkel kialakított szakmai együttműködése is támogatja a tolnai 

gimnáziumba jelentkező diákok tehetségének, képességeinek 

kibontakozását. 

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg 

honlapunkat, keressen minket a Facebookon! 
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AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI 

KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium, 

Szekszárd 

 Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégium, Dombóvár 

 Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd 

 Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és 

Kollégium, Dombóvár 

 Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola, Paks 

 Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző Iskola, 

Dunaföldvár 

 Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és Kollégium, 

Bonyhád 

 Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium, 

Tamási 

 Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola, Szekszárd 
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A szakmád a holnapod 

Felvételi tájékoztató 

Középfokú beiskolázás 

2021/2022 
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Cím: Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 
Telefon: +36 70 374 0769 
OM azonosító: 203054 
Honlap: https://www.tmszc.hu 
Email: centrum@tmszc.hu  

A Centrum tagintézményeinek neve és székhelye 

Telephely megnevezése Székhelye 

Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kollégium 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 

Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 
Kollégium 

7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 

Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 

Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző 
Iskola és Kollégium 

7200 Dombóvár, Pannónia u. 21. 

Tolna Megyei SZC I. István Szakképző Iskola  7030 Paks, Iskola u. 7. 

Tolna Megyei SZC Magyar László Szakképző Iskola 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9. 

Tolna Megyei SZC Perczel Mór Technikum és 
Kollégium 

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 

Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és 
Kollégium 

7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 

Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és 
Turisztikai Technikum és Szakképző Iskola 

7100 Szekszárd, Szent István tér 15-
17. 

mailto:centrum@tmszc.hu
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/202767
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!Intezmenykereso/Intezmeny/Index/202767
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A Tolna Megyei Szakképzési Centrum Tolna megye kilenc szakképző 

iskolájának tevékenységét irányítja, fogja össze és segíti. Képzési kínálatunk 

sokrétű, szinte minden pályaválasztás előtt álló diáknak, valamint munka 

mellett tanuló felnőttnek tudunk szakmát kínálni. 

A 2020/2021-es tanévben a Centrum iskoláiban 21 technikumi ágazatban, 64 

féle szakmát oktatunk. Ilyen színes palettával nemcsak a szakmatanulás iránt 

érdeklődők igényeit tudjuk kielégíteni, de Tolna megye, valamint a dél-

dunántúli régió munkaerőpiaci igényeit is. Az általános iskolát el nem 

végzőknek „dobbantó program” biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, 

amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget 

szerezni. Két iskolánkban orientációs program is működik. 

2020 szeptemberétől elindultak az új ötéves technikumok, ebben az 

iskolatípusban érettségi és technikusi szintű szakképzettség egyszerre 

szerezhető meg, a hároméves szakképző iskolában pedig a tanuló a képzés 

végén szakképzettséget szerez. 

Az új szakképzési rendszerben két alapszakma és egy szakképesítés 

megszerzése mindenki számára ingyenes. Iskoláinkban elkészültek az új 

képzési programok, amelyek felnőttek részére lehetővé teszik az eddigieknél 

sokkal rugalmasabb és rövidebb iskolaszervezést. A felnőttek esetében a 

képzési idő – a hasonló munkakörben megszerzett szakmai tudás 

figyelembevételével – akár negyedére is csökkenhet. Lehetőség lesz egyes 
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tananyagok e-learninges elsajátítására is. Amennyiben a képzésben résztvevő 

az adott területen dolgozik, az őt foglalkoztató vállalat is részt vehet a 

képzésben duális partnerként, így a képzés az eddiginél sokkal rugalmasabban 

szervezhető meg. A szakmai oktatásba, szakmai képzésbe való belépésre 

bármilyen életkorban lehetőség van. Aki 25. életévét még nem töltötte be, akár 

a második szakmát is tanulói jogviszonyban szerezheti meg. A 25 év felettiek 

szakmai oktatása felnőttképzési jogviszonyban történik. 

Célunk továbbra is az, hogy meghatározóak legyünk mind a szakmai oktatás, 

mind pedig a felnőttek képzése területén. Ehhez a feltételek adottak: jól 

felszerelt tanműhelyekkel, jól képzett, magas kvalitású oktatókkal várjuk a 

hozzánk érkező tanulókat és tanulni vágyó felnőtteket, akik bizonyítványuk 

megszerzése után szakmailag jól felkészülten, a változásokra nyitottan meg 

tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak. Hiszünk benne, hogy a megújult 

szakképzési rendszer lehetőségeit maximálisan ki tudjuk használni és ennek 

előnyeit élvezhetik a tanulók és szüleik, a cégek és az iskolák egyaránt. 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum és kilenc iskolája kiváló kapcsolatot 

ápol a gazdálkodó szervezetekkel. A Centrum kiemelt partnerének számít a 

mintegy 250 gyakorlati képzőhely, ahol tanulóink a duális szakképzés 

keretében a naprakész ismereteket sajátítják el szakmai oktatóikkal 

együttműködésben. Több mint 50 szolgáltató vállalkozás segíti az iskolák 

mindennapi működési feltételeinek megteremtését. Kitüntetett szerepet kap az 

a mintegy 20 hivatal, állami és önkormányzati fenntartású szervezet, 

amelyekkel együttműködünk a munkaerőpiaci igények felmérésében, 

pályaorientációs tevékenységünkben. 

A Centrum olyan szakmai alkotó közösség, amely a regionális munkaerőpiaci 

igények kielégítésére a térségben élőkre építve végez magas minőségi 

oktatást. A Tolna Megyei Szakképzési Centrum megbecsült, magasan képzett 

oktatói olyan szervezeti kultúrában dolgoznak, amely a képzési palettában 

sokszínűséget és sok fejlődési lehetőséget biztosít tagjai számára. Biztonságos 

környezetet és kiszámítható jövőt kínálunk a diákok, a szülők, dolgozóink és 

partnereink számára. 

Iskoláink révén Tolna megyében innovációs szolgáltató és oktatási 

központként együttműködési hálózatot építünk és működtetünk a régió 

felsőoktatási intézményeivel, vállalataival, önkormányzataival és általános 

iskoláival. Rugalmas, tanuló szervezetként hatékony oktatási módszertanunk 

révén egyénre szabott tanulási utakat biztosítunk a térségben élők számára. A 

nálunk szerzett értékes tudás biztosítja a bejutást a szakirányú felsőoktatásba 

és egyúttal az elhelyezkedést a munkaerőpiacon. 
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A Centrum iskoláiban a 2021/2022-es tanévben, nappali tagozaton az 

alábbi ágazatokban várják a jelentkezőket 

1. Egészségügy  

2. Elektronika és elektrotechnika 

3. Építőipar 

4. Épületgépészet  

5. Fa- és bútoripar  

6. Gazdálkodás és menedzsment  

7. Gépészet 

8. Honvédelem  

9. Informatika és távközlés  

10. Kereskedelem  

11. Közlekedés és szállítmányozás 

12. Pedagógia 

13. Rendészet és közszolgálat  

14. Specializált gép- és járműgyártás  

15. Sport   

16. Szépészet   

17. Szociális  

18. Turizmus-vendéglátás  

Változások a szakképzésben 

A szakképzésbe belépő diákok ösztöndíjat, a duális képzésbe átlépve pedig 

munkabért kapnak, könnyebben érettségizhetnek, és egyenes úton is 

bejuthatnak az egyetemekre, a szakirányú felsőoktatásba. 

Ötéves technikum a szakgimnáziumi képzés helyett 

A szakgimnáziumi 4+1 struktúra helyébe az 5 éves technikumi képzés lépett. 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető 

technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves 

képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, 

magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a 

tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítaniuk a diákoknak, 

mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával 

zárul az oktatás.  
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Szakmát az ágazati ismereteket adó 9-10. évfolyam elvégzése után 

választanak a tanulók. Ötödik érettségi tantárgyat viszont nem kell 

választaniuk, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé és 

az emelt szintű érettségi vizsgát tanúsít.  

Az öt év elvégzése után a diákok egyszerre kapják kézbe az érettségi 

bizonyítványt és a technikusi oklevelet, továbbá nyelvvizsga megszerzésére is 

lehetőségük van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd 

a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.  

Szakképző iskola felmenő rendszerben 

A hároméves szakközépiskolát a hároméves szakképző iskola váltja, 

ugyancsak felmenő rendszerben. Az ágazati ismereteket adó első év után 

választanak szakmát a tanulók. A következő két évben duális képzés 

formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudják elsajátítani a 

szakmai ismereteket.  

Ösztöndíj mindenkinek 

A szakképzésben másik jelentős újdonság, hogy bevezetésre került az új 

ösztöndíjrendszer. A szakképző iskolában és a technikumban minden diák 

ösztöndíjat kap tanulmányai alatt, amelyet a sikeres szakmai vizsgát követően 

egyszeri pályakezdési támogatás egészít ki, melynek mértéke elérheti a 

300 000 forintot is. Az ösztöndíj mértéke a szakképző iskolában a 2020/2021. 

tanévben 16 100 forint, a technikumban 8 050 forint havonta. A két 

iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között azért van különbség, mert a 

technikumban ez a fajta képzés két évig, a szakképző intézményben egy évig 

tart. 

Tanulószerződés helyett munkaszerződés 

A szakirányú oktatásban a tanulószerződést felváltó szakképzési 

munkaszerződés megteremti annak a lehetőségét, hogy a duális képzésben a 

fiatalok munkajövedelemhez jussanak. A tanuló a szakképzési 

munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való 

jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak 

minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, 

munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. 

A tanuló munkabérének el kell érnie legalább a minimálbér 60 százalékát. 
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Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év 

Az orientációs, kompetencia fejlesztő év azoknak a fiataloknak jelent 

alternatívát, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát 

kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai tananyagok 

ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A szakképző 

iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az 

alapkompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma 

elsajátításához. Ilyen osztályokat a következő tanévben a Tolna Megyei SZC 

Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium, valamint a Tolna Megyei 

SZC I. István Szakképző Iskola indít.  

 

A szakképzés változásairól az érdeklődők további hasznos információkat 

találnak a www.tmszc.hu és a http://ikk.hu oldalon.  

http://www.tmszc.hu/
http://ikk.hu/
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Tolna Megyei SZC 
Ady Endre Technikum és Kollégium 

Cím:   7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 

Telefon:  06/74-529-333 

Fax:   06/74-529-334 

E-mail:  titkarsag@adyendre.tmszc.hu 

Honlap:  https://adyendre.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Juhász Gábor 

Pályaválasztási felelős: Matteszné Szőts Teréz 

Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult Szekszárdon 

az Ipari Tanonciskola. 1971-től az iskola a sokak számára még ma is ismert 

505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet nevet viselte. Az 505-ös már 

akkoriban is Tolna megye legnagyobb szakképző iskolája volt közel 2000 

diákjával. Az intézmény 1994-től 2007-ig az Ady Endre Középiskola nevet 

viselte.  

Iskolánk jelentős fejlesztések eredményeként 2007. augusztus 1-től a Szent 

László Egységes Középiskola, majd 2008. július 1-től a Szent László 

Szakképző Iskola (TISZK) Székhely Intézményeként működött. A Szekszárdi 

Szakképzési Centrum 2015. július 1-én alakult meg, ahol tagintézményként 

működtünk tovább. 

2016. szeptember 1-től újra Adyként, jelenleg a Tolna Megyei SZC Ady 

Endre Technikum és Kollégium néven folytatja munkáját Tolna megye 

legnagyobb szakképző intézménye.  

Elsődleges feladatunk továbbra is a műszaki és szolgáltatóipari szakemberek 

képzése, de megjelenik kínálatunkban a rendészeti és a honvédelmi képzési 

terület is. 

Az új szakképzési rendszer bevezetésével az érettségi, a szakmaszerzés és a 

továbbtanulás felé egyaránt nyitva áll az út a jelentkezők előtt. 

Évfolyamainkra már a nyolcadik osztály elvégzése után várjuk a diákokat. 

mailto:titkarsag@adyendre.tmszc.hu
https://adyendre.tmszc.hu/
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Technikumunk és szakképző iskolai osztályaink a felnőttek számára is képzési 

lehetőséget biztosítanak rövidebb, rugalmas szervezésű duális formájú 

szakmaszerzési lehetőséggel, korábbi tudásuk beszámításával.  

Új elemeként jelentek meg a szakmai projektek a képzésben, illetve a 

szakmaválasztás előtt az ágazati alapvizsga. Egységes elem a tanulókat 

megillető ösztöndíj, illetve az ágazati alapvizsga után a duális képzőhellyel 

megköthető szakképzési munkaszerződés.    

Igény szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálásokat, amelyek a tananyag 

elsajátításában, gyakorlásában segítenek. Intézményünkben működik a 

„Felelős vagyok érted” Alapítvány és a Diákélet Egyesület, amelyek 

segítségével támogatást tudunk adni a jól tanuló, illetve a rászoruló diákoknak, 

sportolási lehetőségeket, verseny- nevezési díjakat, kulturális rendezvények 

belépőjét finanszírozzuk, kirándulásokhoz adunk támogatást. 

Iskolánk fiú- és lánykollégiummal, konyhával és ebédlővel rendelkezik. 

Az iskola területén található a fiúkollégiumunk, ahol akár 100 tanuló 

elhelyezésére is van lehetőség. A lányok a Holub utcában található 

lánykollégiumban kaphatnak színvonalas szállást kétágyas szobákban. A 

kollégiumokban a tanuláshoz is segítséget kapnak a fiatalok a 

nevelőtanároktól. 

Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét. 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0400  Gépészet ágazat, gépgyártástechnológiai technikus 

- 0401 Elektronika és elektrotechnika ágazat, erősáramú 

elektrotechnikus vagy ipari informatikai technikus 

- 0402  Honvédelem ágazat, honvéd kadét/gépjármű mechatronikai 

technikus (szerviz szakirány), logisztikai technikus, honvédelmi 

igazgatási ügyintéző 

- 0403  Informatika és távközlés ágazat, informatikai rendszer és 

alkalmazás üzemeltető 

- 0404  Rendészet és közszolgálat ágazat, közszolgálati technikus 

- 0405 Specializált gép- és járműgyártás ágazat, gépjármű 

mechatronikai technikus (szerviz), gépjármű mechatronikai 
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technikus (motorkerékpár és versenymotor szerelés), mechatronikai 

technikus 

- 0406  Szépészet ágazat, fodrász vagy kozmetikus technikus vagy 

kéz- és lábápoló technikus 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német, illetve orosz nyelv között 

választhatnak. 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0407 Elektronika és elektrotechnika ágazat, villanyszerelő 

- 0408 Építőipar ágazat, kőműves 

- 0409 Építőipar ágazat, bádogos 

- 0410 Építőipar ágazat, burkoló 

- 0411 Gépészet ágazat, gépi és CNC forgácsoló 

- 0412 Gépészet ágazat, hegesztő 

- 0413 Specializált gép- és járműgyártás ágazat, gépjármű 

mechatronikus 

- 0414 Specializált gép- és járműgyártás ágazat, járműfényező 

- 0415 Specializált gép- és járműgyártás ágazat, karosszérialakatos 

- 0416 Gépészet ágazat, CNC-programozó  

 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak. 

Felvételi követelmény 

A honvéd kadét és a rendészeti technikumban elbeszélgetésen és fizikai 

szintfelmérésen vesznek részt a jelentkezők. A beiratkozás feltétele az orvosi 

alkalmasság. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Juhász Gábor igazgató 

- Matteszné Szőts Teréz gyakorlati oktatásvezető 



 

101 

 

Tolna Megyei SZC 
Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégium 
 

Cím:  7200 Dombóvár, Arany János tér 21.  

Tel:  +36/74/466-929, 74/565-040 

Email:  titkarsag@apaczai.tmszc.hu  

Honlap:  https://apaczai.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Gaál János  

 

Iskolánk több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1915-ben a Szent Orsolya-

rend megalapította a polgári leányiskoláját, majd alig egy évtizeddel később, 

1927-ben a Dombóvári Szent Orsolya-rendi Tanítóképző Intézet kezdte meg 

működését, amely az 1948-as államosításig működött. Intézményünk az 

1955/56-os tanévtől viseli az Apáczai Csere János nevet. A száz év egyben a 

jövő záloga is. A Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Technikum és 

Kollégium az az iskola, amely hű hagyományaihoz, képes megújulni, értéket 

közvetíteni, a mai diák nyelvén beszélni és cselekedni. Az iskola vezetősége 

mindig mérhető célokat tűz ki a megfogalmazott értékekkel összhangban, 

amelyeket rendszeresen felülvizsgál, és azokat elkötelezetten megvalósítja. 

A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglakozást összehangoljuk a 

tehetséggondozással. Mindezen a céloknak az eléréséhez jól felszerelt 

szaktantermek, a kor követelményeinek megfelelő infrastruktúra és technika 

áll rendelkezésünkre. A természettudományok elsajátításában nagy 

segítségünkre van modern, korszerűen felszerelt laborunk. 

A szakmastruktúra kialakításánál figyelembe vettük a munkaerőpiaci 

igényeket. Magyar – például vasúti – nagyvállalatok támogatásával és 

együttműködésével képzünk szakembereket, akik a végzettség megszerzése 

biztos elhelyezkedésre és megélhetésre számíthatnak. A technikumi képzésben 

résztvevő diákjaink ösztöndíjban részesülnek. 

mailto:titkarsag@apaczai.tmszc.hu
https://apaczai.tmszc.hu/
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A vidéki tanulók egy magas színvonalú, felújított kollégiumban tölthetik el a 

diákéveket, ahol számos szabadidős tevékenység közül választhatnak a 

rekreáció és a pihenés óráiban. 

Várjuk azokat a diákokat, akik olyan képzésben szeretnének részt venni, ahol 

az érettségi megszerzésén túl, a mai kor követelményeinek megfelelő szakmai 

végzettséget is szerezhetnek biztonságos, támogató és hozzáértő környezetben. 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve)  

- 0300 Közlekedés és szállítmányozás ágazat, vasútforgalmi 

szolgálattevő technikus 

- 0301 Gazdálkodás és menedzsment ágazat, pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 

- 0302 Informatika és távközlés ágazat, szoftverfejlesztő és -tesztelő 

technikus 

- 0303 Rendészet és közszolgálat ágazat, közszolgálati technikus 

- 0304 Kereskedelem ágazat, kereskedő és webáruházi technikus 

- 0305 Gépészet ágazat, vasútijármű-szerelő technikus 

Az Informatika és távközlés ágazatban a szülők és a diákok igényei szerint 

lehetőség van BPS CODE 21 osztályban való tanulásra is. 

Szakgimnáziumi képzés (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0306 Pedagógia ágazat, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens 

szakmairány) 

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Gaál János igazgató 
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Tolna Megyei SZC 
Bezerédj István Technikum 

 

Cím:  7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 

Tel:  +36/74/315-177, 74/316-463 

Email:  titkarsag@bezeredj.tmszc.hu  

Honlap:  http://www.bezeredj.tmszc.hu  

Igazgató:  Szabóné Kiss Erzsébet 

 

Iskolánkról 
A Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum 2020. július 1-jével jött 

létre a Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskola jogutódjaként. 

Történetének kezdete azonban jóval korábbra, egészen az 1921. szeptember 

14-én tartott ünnepélyes megnyitásáig nyúlik vissza. Az intézmény 1928 

elején vette fel Bezerédj István nevét, akinek főként közgazdasági 

tevékenysége adta meg a jogcímet ahhoz, hogy nevének viselésével azóta is 

hódolhassunk emlékének. 

A fennállása óta gazdasági képzéseket folytató, KERI-ként közismert 

intézményünk jelentős múltra tekint vissza a nevelés-oktatás és a szakképzés 

területén egyaránt. A mindenkor érvényes kereskedelmi ismereteket nyújtó 

oktatási-képzési kínálat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően folyamatosan 

változik, megújul. A feladatok ugyan változnak, de a cél mindenkor ugyanaz 

marad, vagyis a jó munkakultúrával, korszerű ismeretekkel rendelkező 

szakemberek képzése, ma már olyan modern ágazatokkal, mint a gazdálkodás 

és menedzsment, illetve a közlekedés és szállítmányozás. 

A megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazását, elmélyítését szolgálják a 

különféle kiállításokon, versenyeken való bemutatkozások. A 

tanműhelyeinkben, tanirodáinkban a diákok megismerkedhetnek szimulált 

vállalatoknak a belső életével is. Az elméleti tudás megmérettetésére a 

közismereti és szakmai versenyek teremtenek lehetőséget. A tantárgyi 

versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára tehetséggondozó 

szakköröket, foglalkozásokat szervezünk. Több évtizedes felnőttoktatási 

múlttal rendelkezünk, mellyel lehetővé tesszük az élethosszig tartó tanulást. 

mailto:titkarsag@bezeredj.tmszc.hu
http://www.bezeredj.tmszc.hu/
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Diákjaink élete azonban nem csupán tanulásból áll. Diákönkormányzatunk 

szabadidős programok szervezésével (például szecskaavató, diáknap, 

vetélkedők, előadások) teszi színesebbé a diákéletet. A hagyományőrző 

rendezvényeink (Bezerédj-nap, szalagtűző, karácsony, farsang, diáknap, 

ballagás) mellett sportfoglalkozások, szakkörök, versenyfelkészítők várják az 

érdeklődőket. 

 

Az iskolánkba jelentkezők az 5 éves technikumi vagy a 3 éves szakképző 

iskolai képzések közül választhatnak. 

 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve):  
 

- 0600 Közlekedés és szállítmányozás ágazat, logisztikai technikus 

- 0601 Közlekedés és szállítmányozás ágazat, közlekedésüzemvitel-

ellátó technikus 

- 0602 Kereskedelem ágazat, kereskedő és webáruházi technikus 

- 0603 Kereskedelem ágazat, idegen nyelvű ipari és kereskedelmi 

technikus 

- 0604 Gazdálkodás és menedzsment ágazat, pénzügyi-számviteli 

ügyintéző  

- 0605 Gazdálkodás és menedzsment ágazat, vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző 

 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve): 

 

- 0606 Kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Szabóné Kiss Erzsébet igazgató 
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Tolna Megyei SZC 
Esterházy Miklós Szakképző Iskola 

és Kollégium 
 
Cím:  7200 Dombóvár, Pannónia u. 21. 

Tel:  +36/74/466-725 

Fax:  +36/74/466-732 

Email:  titkarsag@esterhazy.tmszc.hu  

Honlap:  https://esterhazy.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Bükösdi Olga 

HEMI, a mi sulink 

Dombóvár központjában, tanulóbarát, családias környezettel, magas szintű 

szakmaisággal fogadja az általános iskolából kikerülő diákokat a mi sulink: a 

HEMI. Fő célkitűzésünk, a munkaerőpiaci elvárásoknak és a képzési 

követelményeknek megfelelő, rugalmasan alkalmazkodó, kvalifikált és 

gyakorlattal rendelkező szakemberek oktatása és nevelése. 

Alapelveink 

- hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában 

következetes és kiszámítható intézmény, 

- a bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár-diák 

kapcsolat, 

- nevelési tevékenységünk alapja a tolerancia, a nyitottság és az 

esélyteremtés, 

- iskolánk erőszakmentes, biztonságos légkört biztosít a diákok és 

dolgozói számára. 

Célunk 

Egészséges magatartásformával, értékrenddel bíró, másokat elfogadó, a 

világra nyitott, világos jövőképpel rendelkező fiatalok nevelése. 

A céljaink eléréséhez biztosítjuk: 

- a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet, 

mailto:titkarsag@esterhazy.tmszc.hu
https://esterhazy.tmszc.hu/
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- a tanulmányi nehézségekkel küzdő tanulóink számára képzett 

szakemberekkel végzett felzárkóztató foglalkozásokat, 

- fejlettségi szinthez igazított ismeretek átadását, 

- korszerű, külső és belső gyakorlati helyeket, 

- tanulmányi ösztöndíjat, 

- kollégiumi elhelyezést, 

- a szakmához és az érettségihez szükséges szakmai tudás átadását, 

- a diákok jogainak megismerését és annak gyakorlásának 

lehetőségét, 

- a hagyományainkra épülő tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb 

szórakoztató programok szervezését (idegen nyelvi, ökotáborok, 

diáknapok, túrák, kirándulások, színházlátogatások, szalagavató, 

sportversenyek, bajnokságok). 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0200 Szépészet ágazat, melynek keretében fodrász végzettség 

szerezhető. 

- 0201 Sport ágazat, melynek keretében sportedző-sportszervező 

végzettség szerezhető. 

- 0202 Egészségügy ágazat, melynek keretében általános ápoló 

végzettség szerezhető. 

- 0203 Fa- és bútoripar ágazat, melynek keretében faipari technikus 

végzettség szerezhető. 

- 0204 Turizmus-vendéglátás ágazat, melynek keretében szakács 

szaktechnikus végzettség szerezhető. 

Nyelvtanulási lehetőség: angol, német.  

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0205 Fa- és bútoripari ágazat, asztalos 

- 0206 Gépészet ágazat 

 Hegesztő 

 Épület- és szerkezetlakatos 
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- 0207 Elektronika és elektrotechnika 

    ágazat, villanyszerelő 

- 0208 Turizmus-vendéglátás ágazat 

 Cukrász 

 Szakács 

 Pincér-vendégtéri szakember 

- 0212 Építőipar ágazat, kőműves 

Szakiskolai képzés (SNI-s tanulók számára) 

A képzés a sajátos nevelési igényű tanulók irányelvét figyelembe véve 

összeállított helyi tanterv szerint folyik, és 3 éves (9/E, 10. 11. évfolyam). 

A közismereti tárgyak tanításán túl a 9/E évfolyamon – pályaorientációt és 

szakmai alapozó ismereteket oktatunk. Ebben a képzésben sajátos nevelési 

igényű, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, vagy a 

megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos és tartós, 

vagy tartós rendellenességével bíró tanulási zavarral és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulóknak biztosítunk szakképzést. 

- 0209 Szakácssegéd 

- 0210 Fémipari gyártás-előkészítő 

Nyolcadik osztályra épülő orientációs osztályaink (tagozatkód: 0211) 

Az orientációs, kompetencia fejlesztő év azoknak 

a fiataloknak jelent alternatívát, akik 

bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az 

általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. 

A cél a tanulók fejlesztése, ami egy szakma 

elsajátításához alap lehet. 

Kollégium 

Szeretettel várjuk vidékről bejáró tanulóinkat 80 férőhelyes 

kollégiumunkban, amely saját konditeremmel, informatikai teremmel, 

televízióval, interaktív táblával ellátott társalgóval rendelkezik. A nálunk 

lakó fiataloknak lehetőségük van többek között sport, mozi, kreatív, 

informatika, foci foglalkozásokon való részvételre. 
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Napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a 

kollégiumban található étkezdénkben. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Bérces Barbara és Kitanics Zita iskolatitkárok  

. 
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Tolna Megyei SZC 
I. István Szakképző Iskola 

 

Cím:   7030 Paks, Iskola u. 7. 

Telefon: 75/311-278 

Email:  titkarsag@iistvan.tmszc.hu  

Honlap: https://iistvan.tmszc.hu/ 

Igazgató: Sárosdi Bernadett 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskola kiemelt 

jelentőséggel bír, hiszen a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán jó 

szakemberekre van szüksége a városnak. A térség vállalkozásaival rendkívül 

szoros együttműködésben állunk, így a duális képzés feltételei adottak. Az 

élethosszig tartó tanulás iskolánk alapvető filozófiájává vált az elmúlt néhány 

évben azzal, hogy a felnőttek szakmai oktatásában részt vevők száma és a 

tanulható szakmák palettája is évről évre növekszik. Iskolánk rugalmasságra, 

vállalkozó kedvre, kreativitásra, tanulásra és újratanulásra készíti fel 

tanulóinkat. 

Technikum, képzési idő 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve): 

- 0901 Építőipari ágazat, magasépítő technikus 

Szakképző iskola, képzési idő 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve): 

- 0902 Építőipar ágazat, ács 

- 0903 Építőipar ágazat, kőműves 

- 0904 Építőipar ágazat, festő, mázoló, tapétázó 

- 0905 Gépészet ágazat, hegesztő 

- 0906 Kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 

- 0907 Szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó 

 

mailto:titkarsag@iistvan.tmszc.hu
https://iistvan.tmszc.hu/
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Orientációs év, képzési idő: 1 év 

- 0908 Orientációs év: Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak 

pedagógiájával, személyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással 

újítja meg a diákok képzését. Az orientációs évet követően a tanulók a 

középfokú oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak. 

Dobbantó program, képzési idő: 1 év 

A Dobbantó program keretében alapkompetencia-fejlesztés folyik, amelynek 

célja, hogy az általános iskolát nem befejező, de 16. életévüket betöltött 

fiatalokat felkészítse a szakmatanulásra. A tanulók ösztöndíjban részesülnek. 

Műhelyiskola, képzési idő: 6-24 hónap 

A 16. életévüket betöltött tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek. 

A programban havonta a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő 

összegű ösztöndíjat lehet kapni. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Sárosdi Bernadett, Várszegi Petra, Rutai Renáta
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Tolna Megyei SZC 
Magyar László Szakképző Iskola 

Cím:   7020 Dunaföldvár, Templom u. 9 

Telefon:  75/ 677-032, +36 30 829 8166 

Email:  titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu  

Honlap:  https://magyarlaszlo.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Némethné Márton Renáta igazgató  

Intézményünket családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám 

előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói 

személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk. Mindenkire odafigyelő 

nevelői-oktatói munka jellemzi középiskolánkat. Az oktatótestület 

legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tanulók egyéni képességeit 

kibontakoztassa, személyre szabott segítséget, támogatást nyújtson 

tanulmányaiban és egyéb területen is. Intézményünk jól felszerelt saját 

tankonyhával, tanétteremmel, tanműhellyel, nyelvi- és informatikai 

szaktanteremmel rendelkezik. A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi 

versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat 

biztosítunk, továbbá érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó 

csoportokat szervezünk.  

Tehetséges diákjaink jó eredményeket érnek el a szakmai és közismereti 

tanulmányi versenyeken. Végzőseink sikeresen szerepelnek a szakmai 

vizsgákon és megállják helyüket a munka világában is. Iskolai rendezvények, 

kirándulások, túrák és színházlátogatások teszik színesebbé a mindennapokat.  

Intézményünkbe a felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a hozzánk 

jelentkezőknek. 

mailto:titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu
https://magyarlaszlo.tmszc.hu/
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Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0100 Turizmus-vendéglátás ágazat, cukrász 

- 0101 Turizmus-vendéglátás ágazat, pincér-vendégtéri szakember 

- 0102 Turizmus-vendéglátás ágazat, szakács 

- 0103 Gépészet ágazat, épület- és szerkezetlakatos  

- 0104 Gépészet ágazat, hegesztő  

- 0105 Kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 

Felvételi követelmények: 

 Valamennyi szakképzésben az általános iskola eredményes befejezése. 

 A választott szakmának megfelelő egészségügyi alkalmasság. 

 A Turizmus-vendéglátás ágazatba tartozó szakmák esetében 

pályaalkalmassági követelményeknek is meg kell felelni 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Némethné Márton Renáta igazgató 
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Tolna Megyei SZC 
Perczel Mór Technikum és Kollégium 

 

 
„Mert iskolánk jövője a jövő iskolája…” 

Feladatellátási helyeink 

 

 

Székhely 
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 

Telephely 
7150 Bonyhád, Jókai u. 3. 

 

 

Kollégium 
7150 Bonyhád, Perczel u. 44. 

Tanműhely  
7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31. 

Telefon:  + 36/74/451-424 

Email:  titkarsag@perczel.tmszc.hu 

Honlap:  http://perczel.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Ziegler Teréz 

 

mailto:titkarsag@perczel.tmszc.hu
http://perczel.tmszc.hu/


 
114 

RÓLUNK 

Iskolánk Bonyhádon, a Perczelek Városában található immár több mint 75 

éve. Intézményünket napjainkban közel 450 tanuló látogatja. Célunk, hogy 

tanulóinkat eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi vizsgákra, a 

felsőoktatásra, valamint a munkaerőpiacon való helytállásra Emellett 

törekszünk olyan kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 

csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható 

tudással rendelkező szakembereket képezni, akik tisztában vannak saját 

értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és biztos szellemi alapokon állva 

hasznos tagjai a magyar társadalomnak. 

MIÉRT MINKET VÁLASSZ? 

Nálunk a tanuló áll a középpontban. Minden és mindenki azon munkálkodik, 

hogy diákjaink sikerrel vágjanak neki életük meghatározó terepének, a munka 

világának. Azon is dolgozunk, hogy tanulóink szakma iránti kíváncsiságát és 

motivációját fenntartsuk, újabb és újabb ismeretek megszerzésére sarkalljuk 

őket, felkeltsük bennük az igényt a folyamatos tanulni és fejlődni akarásra. 

Szeretnénk, hogy a tanulás falaink között pozitív élmények tárházát jelentse 

diákjaink számára, későbbi emlékeikben pedig életük felejthetetlen 

időszakaként maradjon meg. 

Hisszük, hogy minden tanuló valamiben tehetséges, célunk neveltjeink 

értékeinek felfedezése. A jó képességűeknek a tehetséggondozás jegyében a 

kibontakozás lehetőségét, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a 

szerényebb eredményűeknek a felzárkózás körülményeit igyekszünk 

biztosítani. 

Célunk, hogy tevékenységünkkel évről évre eredményesen hozzásegítsük 

tanulóinkat ahhoz, hogy megtalálják saját céljaikat, ha megtalálták, abban 

megerősítést kapjanak és megalapozzák szakmai és magánéleti pályájukat. 

Iskolánkban kiemelt szerepet játszik az egyéni törődés, mentorálás, fejlesztés, 

differenciálás, felzárkóztatás. Két gyógypedagógus, valamint egy fejlesztő 

pedagógus segíti a tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását. 
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JÖVŐKÉPÜNK 

A jövőre nézve is feladatunknak tekintjük a változásokhoz való 

alkalmazkodást. Érzékenyen reagálunk a partneri környezetünk elvárásaira és 

igényeire, hogy magas szintű általános és szakmai műveltséggel rendelkező 

szakembereket képezzünk, valamint ennek a folyamatnak részeként vigyük 

tovább a „Perczel szellemiség értékeit”. 

A szakmai oktatás teljes átalakítását, valamint a duális szakképesítésbe való 

eredményes bekapcsolódást is segítik a folyamatban levő fejlesztéseink. 

Ennek keretében már oktatóbázisok kialakítása zajlik, amelyekben az idei év 

során közel 15 milliós értékű eszközbeszerzéssel modernizáljuk 

eszközparkunkat az informatika, épületgépészet, valamint fa- és bútoriparban 

oktatott szakmáinkra vonatkozóan, ezzel is segítve a térség szakember-

utánpótlásának kinevelését.  

Reményeink szerint az új típusú tanulási környezetben a projektszemléletű 

oktatásban a tanulóink egyből a munka világának szemszögéből, 

gyakorlatorientáltan ismerhetik meg és sajátíthatják el azokat a korszerű 

technológiai eljárásokat, amelyekkel a munkaerőpiaci elvárásoknak 

megfelelnek. 

A kollégiumunk külső felújítása a tavalyi tanévben megtörtént, jelenleg pedig 

a tanulói szobák belső korszerűsítése folyik. A bútorzat teljes cseréjével, új 

függönyökkel, a helyiségek kifestésével kívánjuk a 2021/2022. tanévtől a 

kollégistáinknak az esztétikus és komfortos lakhatási körülményeket 

biztosítani. 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 

A munka mellett nem feledkezünk el az élet napos oldaláról sem, iskolánkat 

családias légkör, vidám hangulat jellemzi. Ezt erősítjük a közös 

rendezvényeinken, a gólyatábor, a szecskaavató, a Perczel-nap, a szalagtűző, a 

Halloween, a karácsony, a húsvét, továbbá a sportnapok, szakkörök, iskolai 

ünnepségek, projektnapok, tanulmányi és szakmai kirándulások, üzem- és 

gyárlátogatások keretében. Az Erasmus+ program külföldi szakmai 

gyakorlaton való részvételt tesz lehetővé diákjaink számára, a Határtalanul 

pályázati támogatás révén pedig erdélyi és szlovákiai látogatások szervezésére 
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van lehetőségünk. 

Igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden diákunknak. 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2021/2022. TANÉVRE 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0700  Épületgépészet ágazat, épületgépész technikus 

- 0701  Fa- és bútoripar ágazat, faipari technikus 

- 0702  Gazdálkodás és menedzsment ágazat, pénzügyi-számviteli  

              ügyintéző vagy vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

- 0703  Informatika és távközlés ágazat, informatikai rendszer- és  

              alkalmazás-üzemeltető 

- 0704  Sport ágazat, fitness-wellness instruktor vagy sportedző-  

             sportszervező 

- 0705  Szociális ágazat, kisgyermekgondozó, -nevelő 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0706  Épületgépészet ágazat, központifűtés- és gázhálózatrendszer-

szerelő 

- 0707  Fa- és bútoripar ágazat, asztalos vagy kárpitos 

- 0708  Kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő 

- 0709  Szociális ágazat, szociális ápoló és gondozó 

FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Intézményünkben a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján döntünk, nincs felvételi vizsga.  

A szakképző iskolai szakmák esetében a felvétel feltétele az egészségügyi 

követelményeknek való megfelelés igazolása. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást adnak (a 
perczel@perczel.tmszc.hu  címen vagy a 74/451-424 telefonszámon) 

- Ziegler Teréz igazgató  

- Péter Zsuzsanna oktatási igazgatóhelyettes 

- Dorn Anikó szakmai igazgatóhelyettes 
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Tolna Megyei SZC 
Vályi Péter Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Cím:   7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 

Telefon:  74/471-127 

Email:  valyi@valyipeter.tmszc.hu  

Honlap:  https://valyipeter.tmszc.hu/ 

Igazgató:  Furján Katalin Anett 

Iskolánk története 

Tamásiban Kindl Vilmos rk. elemi iskolai igazgató szervezésének 

köszönhetően 1910 szeptemberében indult a Községi Iparostanonc Iskola. 

Néhány éves szünet után 1955 szeptemberében folytatódott az ipari tanuló 

oktatás. Önálló épületet 1969-től, szervezeti önállóságot 1973-tól nyert az 

518. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet, Vályi Péter nevét pedig 1989-ben 

vettük fel. 2008-2015. között a Szent László TISZK, 2015-2020. között a 

Szekszárdi SZC tagintézményeként működtünk. 2020. július 1-jétől pedig a 

Tolna Megyei Szakképzési Centrum egyik szakképző intézménye a Vályi. 

A Vályi Tamási és környéke legnagyobb középiskolája. Az iskolaépületek 

a sportcsarnokkal, az iskola épületéhez kapcsolt kollégiummal színvonalas 

körülményeket biztosítanak. Számítástechnikai szaktantermek és szakmai 

tantermek állnak tanulóink rendelkezésére. A kínált szakmákhoz megfelelő 

tanműhelybázissal rendelkezünk (építőipari tanműhely, gépészeti 

tanműhely, tankonyha, tanétterem, tanszálló, tanbolt). Intézményünkben 

általános iskolát végzett tanulók, érettségizett 

fiatalok számára folytatunk technikumi és 

szakképző iskolai szakképzési tevékenységet és 

felnőttképzési jogviszony keretében szakmai 

oktatást, valamint érettségire történő felkészítést.  

A szakmai oktatás területei igazodnak a 

munkaerőpiaci követelményekhez. Tanulóinknak széles ágazati szakmai 

alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt kompetenciákat nyújtunk. Sok 

mailto:valyi@valyipeter.tmszc.hu
https://valyipeter.tmszc.hu/
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évtizedes hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a fiatal diákokból olyan 

szakembereket neveljünk, akik nemcsak a választott szakmájukban, hanem 

az életben is megállják a helyüket.  

A szabadidő hasznos eltöltéséhez is kedvező feltételeket biztosítunk 

- Impozáns aulánk sokszínű kulturális programok szervezésére nyújt 

lehetőséget, a Kindl Kupolagalériában rendszeresen szervezünk 

képzőművészeti kiállításokat. 

- Színvonalas feltételek mellett működik diáksport egyesületünk. 

- Tanulóinkat különféle pályázatokon, versenyeken való részvételre 

ösztönözzük. Tehetséggondozó tevékenységünk eredményeként 

intézményünk tanulói több szakmában minden tanévben ott vannak 

az ország első helyezettjei között, közismereti versenyeken, 

művészeti és sportrendezvényeken is szép sikereket aratnak.  

- Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2019 márciusa óta 

és biztosítjuk diákjaink komplex tehetséggondozó programokban 

való részvételét. 

- Szakköreinket a tanulók igényeit is figyelembe véve szervezzük.  

- Hagyományos iskolai rendezvényeink: szecskaavató, Vályi Nap, 

szalagtűző ünnepség, diáknap és sportnap. 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0800 Informatika és távközlés ágazat, informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus 

- 0801 Kereskedelem ágazat, kereskedő és webáruházi technikus 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0802 Fa- és bútoripar ágazat, asztalos 

- 0803 Gépészet ágazat, épület- és szerkezetlakatos 

- 0804 Építőipar ágazat, festő, mázoló, tapétázó 

- 0805 Gépészet ágazat, hegesztő  

- 0806 Kereskedelem ágazat, kereskedelmi értékesítő  

- 0807 Építőipar ágazat, kőműves  

- 0808 Turizmus-vendéglátás ágazat, pincér-vendégtéri szakember 

- 0809 Turizmus-vendéglátás ágazat, szakács 
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Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről 

Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi és 

szakképző iskolai képzésekre jelentkező tanulók felvételi pontszáma az 

általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből kerül 

meghatározásra. 

A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása. 

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 

- Furján Katalin Anett igazgató 

- Balassáné Herczeg Szilvia általános igazgatóhelyettes 
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Tolna Megyei SZC 
Hunyadi Mátyás Vendéglátó és 

Turisztikai Technikum és Szakképző 
Iskola 

 

Cím:  7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. 

Telefon: 74/510-172 

Email:   info@vendeglato.tmszc.hu  

Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu/ 

Facebook:  www.facebook.com/Vendeglato/  

Igazgató: Nagy Imre 

A Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 

Technikum és Szakképző Iskola vár miden tanulót, aki a turizmus vagy a 

vendéglátás terén képzeli el jövőjét. Iskolánk régi szakmai 

hagyományokkal bír. Célunk, hogy sokrétű, mély, jól használható tudást 

biztosítsunk tanulóinknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turisztikai 

szakemberei lesznek. 

Korszerű, jól felszerelt tankonyhával, tanéttermekkel, cukrászati 

tanműhellyel rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek 

tanulóink az iskola falain belül. Modern informatika termek, digitális 

táblák, jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat az 

ismeretszerzésben. Minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi 

elhelyezést. 

Az iskolai életet szakkörök, tanulmányi-, sportversenyek és természetesen a 

diákközösséget jól összekovácsoló, jó hangulatú iskolai rendezvények is 

színesítik. 

Jól tanuló diákjaink a „Jövő Vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány 

jóvoltából pályázati támogatást is kapnak. A Vendéglátó iskola büszke 

tehetséges tanulóira, mindig nagy hangsúlyt fektetett a szakmájukban 

kiemelkedően teljesítő tanulók támogatására, versenyeztetésére. Minden 

szakmában rendre jó eredményeket érnek el országos megmérettetéseken a 

vendéglátós tanulók. Az iskola profiljából adódóan régi és eredményes 

mailto:info@vendeglato.tmszc.hu
https://vendeglato.tmszc.hu/
http://www.facebook.com/Vendeglato/
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kapcsolatokat ápol a város és a megye több településének vendéglátó 

vállalkozásaival, akik tanulóinkat foglalkoztatják és támogatják. 

Tanulható szakmák, tanulmányi területek 

Technikum, 5 évfolyam (tagozatkód, tanulmányi terület leírása) 

- 0500 Turizmus-vendéglátás ágazat 

A tanulók választása szerint az oktatott idegen nyelv angol vagy német. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, de 

egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés is 

szükséges. Csoportbontás, kollégiumi elhelyezés, ösztöndíj, iskolai 

tanműhely biztosított. 

A szakirányú oktatás során választható szakmák: 

- cukrász szaktechnikus 

- szakács szaktechnikus 

- turisztikai technikus 

- vendégtéri szaktechnikus 

A technikumban érettségi bizonyítványt és a sikeres szakmai vizsgát 

követően technikus oklevelet szerezhetnek a tanulók.  Ezen képzések 

azoknak a fiataloknak ajánlottak, akik szeretnék felfedezni a világot, új 

kultúrákat megismerni és emberekkel foglalkozni továbbá érdeklődnek a 

gasztronómia iránt. A végzett szakemberek kiválóan helyt állnak a 

munkaerő-piacon. Remek választás azok számára is, akik nyitottak 

szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.  

A turisztikai technikus képzés ajánlott mindazoknak, akik életpályájukat a 

turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be 

Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen 

nyelven. 



 

 
122 

Szükséges kompetenciák: jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó 

képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó szervezőkészség, 

kreativitás, együttműködőképesség, széleskörű tájékozottság, 

vendégszeretet, szervezőképesség.  

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve) 

- 0505 Turizmus-vendéglátás ágazat, pincér-vendégtéri szakember 

- 0506 Turizmus-vendéglátás ágazat, cukrász 

- 0507 Turizmus-vendéglátás ágazat, szakács 

A tanulók választása szerint az oktatott idegen nyelv angol vagy német. 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik, 

továbbá az egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés is szükséges. Csoportbontás, kollégiumi elhelyezés, ösztöndíj, 

iskolai tanműhely biztosított. 

A Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzései szakképzettség szerzésével 

zárulnak. Mindhárom területet azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik 

fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket és 

kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, változatos munkára 

vágynak, szeretnek emberekkel dolgozni. 

Szükséges kompetenciák: remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő 

képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a kollégák iránt 

tanúsított alázat, jó problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő 

képesség állóképesség, nagy terhelhetőség, empátia, jó szervezőkészség. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad 

- Bandel Ivett iskolatitkár  

- Bacher Erika általános igazgatóhelyettes 
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Pécsi Tudományegyetem 
Kelemen Endre Egészségügyi 

Technikum  és Szakképző Iskola  

OM azonosító: 203379 

Cím:  7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8-10.  

Telefon: 74/511-920 

E-mail:  titkarsag.szdeszki@pte.hu 

Honlap: www.szdeszki.pte.hu 

Igazgató: Hevesiné Simon Gyöngyi  

 

Iskolánk fenntartója 2019.augusztus 1-je óta a Pécsi Tudományegyetem. 

A fenntartói jogot átruházott jogkörben a PTE Egészségtudományi Kara 

gyakorolja. 

Jogelőd iskoláink voltak: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Balassa János 

Szakképző Iskola, Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szent László 

Szakképző Iskola Egészségügyi és Szociális Szakképző Tagintézménye, 

Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző 

Iskolája és Kollégiuma. 

Bár az iskola neve és fenntartója sokszor megváltozott, a segítő szakmákkal 

kapcsolatos értékeinket megőriztük. Az intézmény a megye egyetlen tiszta 

profilú egészségügyi és szociális szakképzéssel foglalkozó iskolája, ahol a 

jogelőd iskolák törekvéseit őrizve és fejlesztve folyamatos a két területen a 

szakképzés. 

„A megújult szakképzés legfontosabb feladata, hogy az elkövetkező 

évtizedek kihívásaira, technológiai fejlődésére jól reagáló, 

megalapozott tudással rendelkező szakembereket képezzen” (Palkovics 

László innovációs és technológiai miniszter, 2020.08.31.) 

Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az érettségire és 

egészségügyi/szociális szakképesítésre felkészített tanulóink jó eséllyel 

tudjanak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a 

felsőoktatásban. A megújult szakképzésben tanuló diákok az ágazati 

alapoktatás idején 8050 Ft-os ösztöndíjat kapnak, a szakirányú oktatásban 

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso/!KIR_Intezmenykereso/Intezmeny/Index/203379
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pedig már tanulmányi eredményüktől függően emelkedik az ösztöndíj 

mértéke. Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak 

eredményétől függően egyszeri pályakezdési juttatásra is számíthatnak a 

frissen végzett szakemberek, amelynek mértéke 150- 300 ezer forint között 

lesz. 

A szakképző iskolai képzésben (3 év) az ösztöndíj mértéke havi 16 ezer Ft. 

A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és szociális 

intézmény partnerünk.  

 

Technikumi képzéseinkben az általános műveltséget megalapozó 

közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 

A 9. és 10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati 

alapvizsga után kell a szakmaválasztást véglegesíteni. 

A Technikum egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit: 

- érettségit ad, 

- nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mert a szakmai 

vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, 

- a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít! 

Az 5. év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és 

technikusi oklevelet! 

A 9. és 10. évfolyamon járó ágazati alapoktatás ösztöndíja a tanév első 

napján érvényes legkisebb munkabér 5%-a. A felsőbb évfolyamokon a 

tanulmányi eredménytől függően munkaszerződéssel biztosítja a 

gyakorlóhely a magasabb összegű ösztöndíjat! 

 

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak. 

Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából hozott 
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7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe.  

Iskolánk a következő tanévben 3 ágazatban tervezi a képzések indítását! 

- Egészségügyi ágazat 

- Szociális ágazat 

- Sport ágazat 

Egészségügyi alkalmassági szükséges! 
 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 8. osztályt végzetteknek 

Egészségügyi ágazat 

 

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő 

szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai 

és terápiás területeken végzik munkájukat.  

Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egymás 

munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevékenységben. A 

team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú 

szakképzettségű szakemberek.  

Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének 

megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, 

gondozása, a betegek felépülésének támogatása. 

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi 

munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok.  

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, 

klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a 

mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. A 

duális képzés idején a gyakorlóhelyek munkaszerződést kötnek a 

tanulókkal, így az ösztöndíjat munkabér váltja fel. 

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a 

felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. 

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 

szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetőséget a 

szakképzettség megszerzésére.  

A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 10. osztály után 
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kell szakmairányt választani, az ágazati alapvizsga után. 

 

2021/2022. tanévre tervezett képzéseink 8. osztályt végzetteknek: 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT - TECHNIKUM 

Szakképesítés Szakmairány 
Képzés

i idő 

Tagoza

t-kód 

Általános ápoló okleveles technikus képzés 6 év 0100 

Egészségügyi 

asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Audiológiai asszisztens 

Endoszkópos asszisztens 

Fogászati asszisztens  

Gyógyszertári asszisztens  

Kardiológiai és angiológiai 

asszisztens 

Klinikai neurofiziológiai 

asszisztens 

Perioperatív asszisztens 

Radiográfiai asszisztens 

5 év 0101 

Mentőápoló -  5 év 0102 

Rehabilitációs 

terapeuta 

Fizioterápiás asszisztens 

Gyógymasszőr 

5 év 0103 

 

Az egészségügyi ellátás hivatás! Az ágazat szakképesítéseinek jelentős 

része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az 

egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára. 
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Általános ápoló 

Az egészségügyi ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és technikusi 

szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus 

képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését a Pécsi Tudományegyetem 

koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a 

későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős 

rövidítésével! 

Az Általános ápoló képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási 

feladatokat ellátni, valamint háziorvosi ellátásban és az alapellátás más 

színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai 

ellátásban ápolóként tevékenykedni. 

Egészségügyi asszisztens 

Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi 

végzettség megszerzésével zárul. 8 szakmairányból lehet választani az 

ágazati alapvizsga után: 

- Audiológiai asszisztens 

- Endoszkópos asszisztens 

- Fogászati asszisztens  

- Gyógyszertári asszisztens  

- Kardiológiai és angiológiai asszisztens 

- Klinikai neurofiziológiai asszisztens 

- Perioperatív asszisztens 

- Radiográfiai asszisztens. 

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, 

orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi 

munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, 

asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális 

vizsgálatok elvégzésében. 

Mentőápoló 

Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi 

végzettség megszerzésével zárul. 

A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és 

sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérül megtalálási helyén 

vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. 
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Irányítócsoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket 

fogadja és koordinálja. 
 

Rehabilitációs terapeuta 

Az egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi 

végzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Gyógymasszőr vagy Fizioterápiás asszisztens. 

A Gyógymasszőr orvosi diagnózis alapján különböző, meghatározott típusú 

masszázst végez ás felhasználja a gyógyvizek kedvező hatásait. 

A Fizioterápiás asszisztens elektroterápiás kezeléseket végez és 

felhasználja a gyógyvizek kedvező hatásait. 

 

 
SZOCIÁLIS ÁGAZAT 

 
Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is 

–, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a 

szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába. 

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, 

szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása 

lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszichés szükségleteinek 

kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását.  

A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyermekek, 

fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociális 

problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, családok és 

közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani.  
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Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szolgáltatások 

biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél. 

A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés és 

esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek 

személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének 

támogatásával. 

Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői 

hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben 

eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az 

összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai 

tevékenységek általános és speciális elemeit. 

A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, 

önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus 

és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és képessé válnak a 

szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos 

megújulásra és fejlődésre.  

Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos támasz 

biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi jogok és gyermeki 

jogok –, a humánum, az embertársunk irányába tanúsított tisztelet és 

elfogadás – képviseletére. 

2021/2022. tanévre tervezett képzéseink: 

 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT - TECHNIKUM 

Szakképesítés 
Képzési 

idő 

Tagozat

kód 

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év 0200 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év 0201 

Kisgyermekgondozó-, nevelő 5 év 0202 
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Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 

A szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi végzettség 

megszerzésével zárul. 

A Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens felsőfokú végzettségű 

szakember irányításával szociális, gyermekjóléti alapellátási és 

gyermekvédelmi szakellátási intézményekben, valamint javítóintézetekben 

segítséget nyújt tartós nehézségekkel küzdő egyéneknek és családoknak. 

Megszervezi és elvégzi – feladattól függően az egyén, a család bevonásával 

- a megfelelő napi tevékenységeket. Ügyintézési feladatokat lát el a 

felmerülő problémák megoldására, részt vesz a döntést hozók előkészítő 

munkájában. 

Szociális és rehabilitációs szakgondozó 

A szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi végzettség 

megszerzésével zárul. 

A Szociális és rehabilitációs szakgondozó megtervezi, megszervezi, ellátja 

és irányítja a gondozási, ápolási feladatokat, foglalkozásokat, rehabilitációs 

tevékenységeket. 

Kisgyermekgondozó-, nevelő 

A szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi végzettség 

megszerzésével zárul. 

A Kisgyermekgondozó-, nevelő feladata elsősorban a gyermekek 

napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, 

munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni 

gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 

0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása. 



 

 
132 

2021/2022. tanévre tervezett képzéseink: 

 

SPORT ÁGAZAT - TECHNIKUM 

Szakképesítés 
Képzési 

idő 

Tagozat

kód 

Fitness-wellness instruktor 5 év 0300 

Sportedző (a sportág 

megjelölésével) - sportszervező 

5 év 0301 

A Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi végzettség 

megszerzésével zárul. 

 

Fitness-wellness instruktor 

Sport és mozgástudományi alaptudás birtokában tervez, szervez és vezet 

csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs 

sportlétesítményekben. Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának 

javítására szolgál, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést 

és mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az 

érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a fizikai 

állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot. 

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben 

ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát. 
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Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 

A Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi végzettség 

megszerzésével zárul. 

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés 

azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004.évi 

I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos sportági szakszövetség vagy 

az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági 

szövetség működik. 

A sportedző, sportszervező szakember célirányosan tervezi, szervezi és 

irányítja a sportolók, csapatok felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja 

a sportág verseny- és játékszabályait. Értékeli a sportolók teljesítményét, 

korszerű módszerekkel fejleszti teljesítőképességüket. Sportrendezvényeket 

szervez. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK 

A szakképző iskolai képzésekben először a szociális ágazat alapismereteit 

kell elsajátítani. A 9. osztály ágazati alapvizsgája után kell a szakmairányt 

kiválasztani. 

A 9. osztályban általános szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló, majd a 

végleges szakmairány választása után az ösztöndíjat szakképzési 

munkaszerződés váltja fel. Így a képzés 2.-3. évében a tanulás mellett már 

rendszeres jövedelme lesz a tanulónak, tanulmányi eredménytől függően. 

2021/2022. tanévre tervezett Szakképző iskolai képzések 

 

Szakképesítés 
Képzési 

idő 

Tagozat

kód 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő 3 év 0400 

Szociális ápoló és gondozó 3 év 0401 
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Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével 

zárul. 

A Gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal 

számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és 

gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet gondozási, nevelési 

és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, megvalósításában és 

háztartási feladatok ellátásában. 

Szociális ápoló és gondozó 

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével 

zárul. 

A Szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító 

intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, 

gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, 

mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló személyeket ápol és 

gondoz. 

 

Pályaválasztással kapcsolatos rendezvényeink: 

Rendezvény Dátum 

Nyílt nap 2020. november 20. péntek 

Nyílt nap 2020. december 4. péntek 

Pályaorientációs nap 2021. január 22. 

Egyeztetés után más időpontban is várjuk az érdeklődőket! 
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BEMUTATKOZNAK TOLNA MEGYE SZAKKÉPZÉSBEN 
KÖZREMŰKÖDŐ KAMARÁI 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei Szervezete 

 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
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Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna Megyei 
Szervezete 

TÁJÉKOZTATÓ 

2020. január 1-én új szakképzési törvény lépett életbe, amely a szakképzési 

rendszer átalakulását is magával hozta. A 9. évfolyamon a tanulmányokat 

ágazati képzés keretében kezdik meg, majd ezt követően a tanuló sokkal 

szélesebb ismeretek birtokában tud szakmát választani magának.  

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hatáskörébe az alábbi ágazatok 

tartoznak: 

 Élelmiszeripari ágazat 

 Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

 Környezetvédelmi és vízügyi ágazat 

A szakmai oktatás elsősorban külső gyakorlati képzőhelyen valósul meg, 

olyan gazdálkodóknál, akiket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara gyakorlati 

képzőhelyként nyilvántartásba vett.  

A jelenleg engedéllyel rendelkező képzőhelyek a NAK honlapján kereshető 

formában megtalálhatóak, ha még nincs gyakorlati helyként regisztrálva, a 

szerződéskötést megelőzően a gazdálkodónak fel kell vennie a kapcsolatot 

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. 

A Szakképzési munkaszerződéssel a szerződés ideje alatt a tanulót 

munkabér és egyéb juttatások illetik meg. (A minimálbér 60-100%, ez 

2020-ban havi 96.600 és 161.000 Ft közötti összeget jelent.)  

Miben tud segíteni a kamara? 

 Tájékoztatás az új képzési rendszerben való eligazodásról 

 Duális képzőhelyek ajánlása, nyilvántartásba vétele 

 Tájékoztatás a szakképzési munkaszerződéssel kapcsolatban 

 Tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekkel kapcsolatban 

 És, minden ami a szakképzéshez kapcsolódik …. 
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Tolna megyében jellemző agrár-élelmiszeripari képzések: 

 Élelmiszeripari ágazat 

 Hentes és húskészítmény-készítő 

 Kistermelői élelmiszer-előállító 

 Pék 

 Pék-cukrász 

 Mezőgazdasági és erdészeti ágazat 

 Mezőgazdasági technikus 

 Kertésztechnikus 

 Mezőgazdasági gépésztechnikus 

 Gazda 

 Kertész 

 Mezőgazdasági gépész 

 Környezetvédelmi és vízügyi ágazat 

 Környezetvédelmi technikus 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindehhez bővebb tájékoztatást, 

segítséget nyújt a tanulóknak, szülőknek, gazdálkodóknak. 

Kérdéseikkel bátran keressék a Tolna megyei képzési referenseket. 

 

Bakáné Gyurkovits Erika 

gyurkovits.erika@nak.hu 

06/70/490-6191 

 

Illés Flóra 

illes.flora@nak.hu 

06/70/7026968 

 

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Tolna Megyei Igazgatósága 
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9. 

Tel: 74/510-030 

mailto:gyurkovits.erika@nak.hu
mailto:illes.flora@nak.hu


                 
 Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. Pf.: 358. 
 Tel.: 06-74/411-661 
 Web: www.tmkik.hu 
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Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
 

Szakképzés 4.0 

A szakképző intézmények új típusai és jellemzői 

 

A szakképző intézményeknek 2 fő típusa van: az 5 vagy 6 éves, érettségire 

és szakmai vizsgára felkészítő technikum és a 3 éves, szakmára felkészítő 

szakképző iskola. 

A megváltozott szakképzési rendszerben a képzés első időszakában a rokon 

szakmákban közös ágazati alapismereteket lehet elsajátítani. Az alapozó 

képzés után szakképző iskolában a 9. osztály, technikumban pedig a 10. 

osztály végén egy ágazati alapvizsga letételét követően kell a tanulóknak 

választaniuk a tanulható rokonszakmák közül. 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető 

technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az öt-, 

néhány esetben hatéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás 

előnyeit. Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből 

ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, 

mint a gimnáziumban, ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi 

vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőknek a szakmai 

vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy, ami emelt szintnek minősül. A 

technikumi képzésben is lehetőség van arra, hogy a tanulók a munkaerő-

piaci igényeket követve, vállalati környezetben sajátítsák el a választott 

szakmát. Az 5 vagy 6 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok 

érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet és a nyelvvizsga 

megszerzésére is lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt 

élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél a szakirányú továbbtanulásnál. 

http://www.tmkik.hu/


 

 
139 

Munkaszerződés 

• Munkaidő: időtartama nagykorú tanuló esetében napi nyolc óra, 

fiatal munkavállaló esetében, a napi hét órát nem haladhatja meg.  

• Legfeljebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni. 

• Rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. 

• A tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig évente 

negyvenöt munkanap, ezt követően évente harminc munkanap, szabadság 

illeti meg. 

• Nyári szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot a tanuló, 

illetve a képzésben részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban 

egybefüggően kell kiadni. 

• A tanuló a végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli 

juttatásként munkabérre jogosult. 

• A munkabért a fizetési számlára utólag, a tárgyhót követő hónap 

tizedik napjáig történő átutalással kell teljesíteni. 

Pályaorientáció, szakképző iskola kiegészítő évfolyamai 

• Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év: azoknak a fiataloknak 

nyújt segítséget, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános 

iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai 

tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott 

fejlesztés. 

• Dobbantó program: alapkompetencia-fejlesztő év, célja, hogy a 

magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban 

lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott 15–25 éves fiatalok számára 

a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy a munka világába 

visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget 

biztosítson. 

• Műhelyiskolák: azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, 

akik lemorzsolódnának és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, 

vagy a Dobbantó programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak 

a klasszikus iskolai környezetben tanulni. 



 

 
140 

 

 

Duális szakképzési rendszer 
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Munkatársak: 

Illés Orsolya stratégiai koordinátor 

74/411-661/105 

 

Horváth - Vörös Mária pályaorientációs tanácsadó 

74/411-661/111 

 

Domonyi Judit duális képzési tanácsadó 

 74/411-661 

 

Hornok Jenő duális képzési tanácsadó 

 74/411-661/117 

 

Kollár Soma duális képzési tanácsadó 

 30/243-9681 

 

Nagyné Sipos Kata duális képzési tanácsadó 

 74/411-661/109 

 

Túri Levente  duális képzési tanácsadó 

 74/411-661/110 

 

Zádori-Bán Gréta duális képzési tanácsadó 

 74/411-661/111 


