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Bemutatkozás 

 

A Pécsi Szakképzési Centrum Dél-Dunántúl legnagyobb szakképző 

intézményeként 7 településen 12 tagintézményben hirdeti meg az idei évben is az általános 

iskolát végzett fiatalok számára a jövő gazdasági kihívásaira felkészítő szakmáit. 

Vonzáskörzetünk meghaladja Pécs, és Baranya megye határait, képzési profilunk 

növekedésével a régió más megyéiből, de egyes szakmák esetében az ország más területeiről, 

sőt, a határon túlról is érkeznek diákok. A vidéki tanulók számára több helyszínen is biztosítunk 

kollégiumi ellátást.  

 

A magyar szakképzési rendszer 

 

A Kormány által elfogadott „Szakképzés 4.0”- középtávú szakmapolitikai stratégia 

kiemelt fejlesztési területei között jelenik meg a tanulók számára versenyképes végzettség, a 

vonzó karrierlehetőség biztosítása olyan szakképzési rendszer segítségével, amely a gazdaság 

által elvárt tudás biztosításával biztos egzisztenciát és magas jövedelmet nyújt. Ezért a 

2020/2021. tanévtől átalakul az iskolai rendszerű szakképzés szerkezete, a jelenlegi 

szakgimnáziumok technikumként, a szakközépiskolák szakképző iskolaként működnek tovább, 

és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-

struktúra kialakítása is indokolttá vált. 

A kialakítandó új iskolai rendszerű képzésben a szakképesítések mindegyike ágazati 

szintű, széleskörű alaptudást fog biztosítani a diákoknak. Ezeket a szakképesítéseket az ötéves, 

a képzés végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést nyújtó technikumban, illetve a 

hároméves, a képzés végén szakképesítést nyújtó szakképző iskolában, valamint a felnőttek 

számára iskolai rendszerű felnőttoktatásban lehet majd megszerezni. Ezen szakképesítések 

esetén az átjárhatóság lehetőségének növelése, valamint a közös szakmai tartalmak egyértelmű 

azonosítása érdekében közös ágazati tartalmak és ezekhez kapcsolódóan új ágazati struktúra 

kerülnek meghatározásra. A közös ágazati tartalmak oktatására a leendő 3 éves szakképző 

iskolai képzésben a 9. évfolyamon, a technikumban a 9-10. évfolyamokon kerül sor. A 

szakképesítések a kapcsolódó gazdasági terület jellegétől, tagoltságától, összetettségétől 

függően szakmairányokat is tartalmazhatnak, amelyek speciális szakmai tartalmak elsajátítását 

biztosítják.  



Az alábbi ábra szemlélteti azt a sok lehetőséget amiből a pályaválasztás előtt álló szülők és 

gyermekeik választhatnak: 

 

 

 

Elhivatottan, szakmailag felkészülten várjuk a tanulni vágyó fiatalokat! 

 

 

 

Cím: 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. 

Telefon: 70/1993-528 

E-mail: info@pecsiszc.hu 

Honlap: www.pecsiszc.hu 

 

Kancellár: Metzger Tibor 

Főigazgató: Rittlinger Zoltán 

Kancellár-helyettes: Szabó Andrea 

Szakmai főigazgató-helyettes: dr. Péter István 

OM azonosító: 203049 

Számlaszám: 10024003-00335388-00000000 

Adószám: 15832104-2-02 
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Tagintézményeink 

 

 

 

 Tagintézmény megnevezése Tagintézmény címe 

1. 

Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8. 

2. 
Pécsi SZC Garai Miklós 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7800 Siklós, Iskola utca 10/A. 

3. 
Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari 

Szakközépiskolája 
7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2. 

4. 
Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71. 

5. 
Pécsi SZC Zipernowsky Károly 

Műszaki Szakgimnáziuma 
7622 Pécs, 48-as tér 2. 

6. 
Pécsi SZC Simonyi Károly 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7636 Pécs, Malomvölgyi utca 1/b. 

7. 
Pécsi SZC Radnóti Miklós 

Közgazdasági Szakgimnáziuma 
7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6. 

8. 

Pécsi SZC Pollack Mihály 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. 

9. 
Pécsi SZC Zsolnay Vilmos 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7623 Pécs, Rét utca 10. 

10. 

Pécsi SZC Angster József 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 

Szakiskolája és Általános Iskolája 

7623 Pécs, Rét utca 41-43. 

11. 

Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája és 

Kollégiuma 

7300 Komló, Vájáriskola utca 1. 

12. 

Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PÉCSI SZC II. BÉLA GIMNÁZIUMA, SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

Cím: 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. OM azonosító: 203049 

Tel: 72/465-030 E-mail: titkarsag@bela2.sulinet.hu 

Honlap: http://bela2.hu Facebook: facebook.com/pvbela2 

Igazgató: Zakk Anna Pályaválasztási felelős: Blum Szilárd 

A 2020/2021. TANÉVRE MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK: 

A felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. 

Tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.  

Részletes pontszámítási szabályok, SNI-s tanulókra vonatkozó 

információk a http://bela2.hu honlapon a „Felvételizőknek” 

menüpontban találhatók. 

                                                           
1 * E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

     P: Pályaalkalmassági követelmény 
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Választható 

szakmairányok 

1001 
XXXVIII. Rendészet és közszolgálat 

Közszolgálati technikus 
5 68 E, P 

Közigazgatási 

ügyintéző 

Rendészeti technikus 
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Alkalmassági 

követelmény* 

1002 Pék-cukrász 3 24 E, P 

1003 Hentes és húskészítmény-készítő 3 20 E  

1004 Rendészeti őr 3 24 E, P 

mailto:titkarsag@bela2.sulinet.hu
http://bela2.hu/
http://bela2.hu/


Képzések rövid bemutatása: 

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

A szakmát és érettségit adó technikumban a tanulók a képzés során 
választhatják a rendészeti technikus képzést (ezt követően rövidített képzési 
idővel lehetnek rendőrök) vagy a közigazgatási ügyintéző képzést. 

A szakképző iskolában három év alatt megszerezhető a rendészeti őr 
szakképzettség. Érettségit követően (újabb két év) ennek birtokában is két év 
helyett egy év alatt végezhető el a rendőr tiszthelyettes képzés. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemre készülőknek a technikumi képzést ajánljuk, mivel az 
készít fel a felsőfokú tanulmányokra. 

A képzésben a tanulók megismerkednek a rendészeti szakma jogi alapjaival, 
önvédelmi technikákat tanulnak, intézkedéstaktikai módszereket sajátítanak 
el. A szakmai tárgyakat több évtizedes tapasztalatú rendőrtisztek tanítják.  

Rendészeti és honvédelmi versenyeken szép eredményeket érnek el tanulóink.  

 Szoros az együttműködésünk a Magyar Honvédséggel is, több rendezvényünkön 

megjelennek, segítenek színesebbé tenni programjainkat. A katonai alapismeretek 

választható tantárgy 11. és 12. évfolyamon. (www.kadetprogram.hu)  

Sokrétűek a tanórán kívüli foglalkozások, pl. külföldi utazás (Határtalanul, 
Rákóczi szövetség pályázatok), OperaKaland, Harmadik színház előadásai. 

Sportéletünk sem csupán a testnevelésre korlátozódik az önvédelmet délután 
is lehet gyakorolni több danos kollégáink közreműködésével., foci, kosár, 
pingpongozási lehetőségek is adottak, illetve úszási lehetőséget tudunk 
biztosítani diákjainknak. 

 Légy te is „Bear Grylls”: évente szervezünk túlélő tábort is, melyen a 
praktikus tanácsokon kívül, sok érdekességet lehet tanulni az erdőben való 
boldogulásról, tájékozódásról. 

Honvédelmi alapismeretet tanuló diákjaink katonai ösztöndíj programban 
vehetnek részt.  

Diákjaink a katasztrófavédelemmel is megismerkednek és ennek egyik 
eredményeként rendre nyerik a katasztrófavédelmi versenyeket is. 

ÉLELMISZERIPAR 

Pék—cukrász képzésünk az iskola egyik legrégebbi képzése. A tanulók két szakterületre 

jogosító végzettséget szerezhetnek meg 3 év alatt. A mindennapi kenyeret, s a szép 

péksüteményeket előállítani felelősségteljes feladat. Ha ide jelentkezel, ezt a szép 

szakmát szerezheted meg.  

Hentes és húskészítmény-készítő: A hentes az egyik legrégebbi, nagy hagyományokkal 

rendelkező szakma. Ő az a szakember, aki a vágóállatokat feldolgozza, húskészítményeket 

állít elő: kolbászokat, felvágottakat, szalámikat, virsliket, stb. A hentes nemcsak 

feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is szolgálja a vásárlóit. 

Végzett tanulóink keresettek nemcsak a megyében, de külföldön is. A biztos 

elhelyezkedést segíti a duális képzés és a helyi vállalkozókkal kötött tanulószerződés. 

A szakképző iskolát követően, a sikeres szakmai vizsga után, két év további tanulással 

érettségi vizsgát tehetnek a tanulók. 



Pécsi Szakképzési Centrum 

Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7800 Siklós, Iskola u. 10/a.   Tel.:+36/703992837  

 e-mail: garai.siklos@gmail.com web: szakkepzosiklos.hu 

 
 

Cím:  7800 Siklós, Iskola utca 10/A OM azonosító:  203049 

Tel: +36-70/399-28-37 

E-mai garai.siklos@gmail.com 

Honlap: www.szakkepzosiklos.hu 

Igazgató: Mikola Lajos József Pályaválasztási felelős: Peti Lajos 

 

A 2020-2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK 

Technikum 

T
a
g
o
za

t 

k
ó
d

ja
 Ágazat kódja, 

megnevezése 

OKJ szám, szakképesítés 

megnevezése K
ép

zé
si

 i
d

ő
 

(t
a
n

év
) 

F
el

v
eh

et
ő
 

lé
ts

zá
m

 

Végzettség 
Alkalmassági 

követelmény 

1201 

XXVI. Kereskedelem; 

54 341 03 

Kereskedő és webáruházi 

technikus 

5 17 
Kereskedő és 

webáruházi technikus 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

1202 

XXVII. Vendéglátóipar; 

54 811 04 

Vendégtéri szaktechnikus 

5 17 
Vendégtéri 

szaktechnikus 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

Szakképző iskola 

T
a
g
o
za

t 

k
ó
d

ja
 

OKJ szám, szakképesítés 

megnevezése 

K
ép

zé
si

 i
d

ő
 

(t
a
n

év
) 

F
el

v
eh

et
ő
 

lé
ts

zá
m

 

Végzettség 
Alkalmassági 

követelmény 

1203 34 521 06 Hegesztő 3 12 Hegesztő 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

1204 
34 341 02  

Kereskedelmi értékesítő 
3 24 

Kereskedelmi 

értékesítő (Eladó) 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

1205 34 541 05 Pék 3 12 Pék 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

1206 

34 811 08  

Pincér-vendégtéri 

szakember 

3 20 
Pincér-vendégtéri 

szakember 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 

1207 34 811 04 Szakács 3 24 Szakács 

Egészségügyi, 

Pálya- 

alkalmassági 
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Pécsi Szakképzési Centrum 

Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7800 Siklós, Iskola u. 10/a.   Tel.:+36/703992837  

 e-mail: garai.siklos@gmail.com web: szakkepzosiklos.hu 

 
 

Valamennyi tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

 

Felvételi követelmények: 

A FELVÉTELI SORRENDET A 7. OSZTÁLYOS ÉV VÉGI ÉS A 8. OSZTÁLY FÉLÉVI 

OSZTÁLYZATAI ALAPJÁN HATÁROZZUK MEG. 

Nyílt nap: 

Időpont: 2019. október 24. 9:00-12:00 

Helyszín: 7800 Siklós, Iskola utca 10/a 

Képzések : 

Szakképző iskolai képzések: 

Szakács: KÓD: 1207 

Képzési idő: 3 év 

Szakmai vizsga után 2 év alatt 

érettségi vizsga szerezhető. 

Elméleti és gyakorlati képzési 

idő aránya: 30 %-70% 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 

9. és 10. évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú 

iskolai végzettség 

Választható idegen nyelv: német 

vagy angol 
A kép a Garai Szakmai versenyen készült 

Pincér: KÓD: 1206 

Képzési idő: 3 év 

Szakmai vizsga után 2 év alatt 

érettségi vizsga szerezhető. 

Elméleti és gyakorlati képzési 

idő aránya: 30 %-70% 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 

9. és 10. évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú 

iskolai végzettség 

Választható idegen nyelv: 

német vagy angol.  

mailto:garai.siklos@gmail.com
http://szakkepzosiklos.hu/


Pécsi Szakképzési Centrum 

Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7800 Siklós, Iskola u. 10/a.   Tel.:+36/703992837  

 e-mail: garai.siklos@gmail.com web: szakkepzosiklos.hu 

 
 

Valamennyi tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

A megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember 
A kép a Garai Szakmai versenyen készült. 

 

 

 

Eladó: KÓD: 1204 

Képzési idő: 3 év 

Szakmai vizsga után 2 év alatt 

érettségi vizsga szerezhető 

Elméleti és gyakorlati képzési 

idő aránya: 30 %-70% 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 

9. és 10. évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú 

iskolai végzettség 

Választható idegen nyelv: német 

vagy angol. Megszerezhető 

végzettség: kereskedelmi értékesítő 
A kép a Garai Szakmai versenyen készült 

 

Pék: KÓD: 1205 

Képzési idő: 3 év 

Szakmai vizsga után 2 év alatt 

érettségi vizsga szerezhető 

Elméleti és gyakorlati képzési 

idő aránya: 40 %-60% 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 

9. és 10. évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú 

iskolai végzettség. Választható 

idegen nyelv: német vagy 

angol. A megszerezhető 

szakképesítés: pék 

 
A kép a 2017-es nyílt napon készült 

mailto:garai.siklos@gmail.com
http://szakkepzosiklos.hu/


Pécsi Szakképzési Centrum 

Garai Miklós Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
7800 Siklós, Iskola u. 10/a.   Tel.:+36/703992837  

 e-mail: garai.siklos@gmail.com web: szakkepzosiklos.hu 

 
 

Valamennyi tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Hegesztő: kód 1203 

Képzési idő: 3év  

Szakmai vizsga után 2 év alatt érettségi vizsga 

szerezhető  

Összefüggő szakmai gyakorlat: 9. és 10. 

évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai 

végzettség.  

Választható idegen nyelv: német vagy angol 

A megszerezhető szakképesítés: hegesztő 

A kép a pixabay.com ról származik 

Vendégtéri szaktechnikus: KÓD: 1202 

Technikusi képzés: 

Képzési idő: 5 év 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Választható idegen nyelv: német vagy angol 

 

 

A kép a Garai Szakmai versenyen készült 

 

 

Kereskedő és webáruházi technikus: KÓD: 1201 

Technikusi képzés: 

Képzési idő: 5 év  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Választható idegen nyelv: német vagy angol 

 

A kép a pixabay.com ról származik 

mailto:garai.siklos@gmail.com
http://szakkepzosiklos.hu/


 

 

PÉCSI SZC SÁSDI 

VENDÉGLÁTÓIPARI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

Cím: 7370 Sásd, Kossuth L. u. 2. OM azonosító 203049 

Tel.: 72/475-430 E-mail: szakkozep.sasd@gmail.com 

Honlap: vendeglato-sasd.sulinet.hu/ Facebook: www.facebook.com/sasdivendeglatoipari 

Igazgató: Kovács Zsuzsanna Pályaválasztási felelős Schneiderné Szabados Ildikó 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK: 
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Alkalmassági 

követelmény* 

1301 34 811 01 Cukrász 3 16 E,P 

1302 34 811 03 Pincér – vendégtéri 

szakember 

3 24 E,P 

1303 34 811 04 Szakács 3 24 E,P 

 

* E: egészségügyi alkalmassági követelmény 

 P: pályaalkalmassági követelmény 

 

A képzések rövid bemutatása: 

Szakképző iskolai képzések: 

Képzési idő: 3 

Sikeres szakmai vizsgát követően lehetőség van 2 év tanulmányi idővel 

érettségi bizonyítvány megszerzésére.  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség  

A turizmus-vendéglátás ágazat szakképesítéseit azoknak 

ajánljuk, akik szeretnék felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat 

megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá érdeklődnek a 

gasztronómia iránt.  
 
  

mailto:szakkozep.sasd@gmail.com


A cukrász szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a 

kézügyességüket, esztétikai érzéküket és kreativitásukat, folyamatosan fejlődni szeretnének, 

változatos munkára vágynak. 

 

A pincér – vendégtéri szakember szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a 

vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. 

 

A szakács szakmát azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos 

fejlődésre és változatos munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa 

készített ételben. 

 

A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen 

belül a legkeresettebb szakmákat sajátítják el. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a 

szakirányú tanulmányok folytatására. 

 

Felvételi követelmények: 

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege (magyar 

nyelv, irodalom, idegen nyelv, matematika, történelem, a legjobb természettudományos 

tantárgy) alapján határozzuk meg.  

 

NYÍLT NAPOK 

Időpont: 2019. október 16. 8.00 – 11.00 

Helyszín: Sásd, Kossuth L. u. 2. 

Időpont: 2019. november 18. 8.00 – 11.00 

Helyszín: Sásd, Kossuth L. u. 2.  

 

Egyéb tájékoztatók időpontjai: 

Pályaválasztási kiállítás 2019. november 18.  

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 

Pécs 

Szakmák éjszakája 2020. április 3. 

 Sásd, Szent Imre út 23. 

   

Általános iskolák pályaválasztási osztályfőnöki órái, szülői értekezletei– igény szerinti 

időpontban. 



 

 

Cím: 7700 Mohács, Kossuth Lajos u. 71. 

Tel.: 69/322-106 

Honlap: radmi.net 

Feladatellátási hely kódja: 008 

OM azonosító: 203049 

E-mail: radnoti@radmi.net 

Facebook: www.facebook.com/Pécsi-Szakképzési-Cent-

rum-Mohácsi-Radnóti-Miklós-Szakgimnáziuma 

Pályaválasztási felelős: Gáll Csaba szakmai igazgatóhelyet-

tes 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK: 

Technikumi képzés 
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Érettségire épülő szak-

képesítés 

4001 XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat 5 év 68 E, P 
54 345 01 

Közszolgálati technikus 

4002 
XIII. Informatika ágazat 

 
5 év 34 - 

54 481 09 Informatikai 

rendszer- és alkalmazásüze-

meltető technikus 

4003 XXVII. Vendéglátóipari ágazat 5 év 17 E 
54 811 04 

Vendégtéri szaktechnikus 

Szakképző iskolai képzés 
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OKJ szám és szakképesítés megnevezése 
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Megjegyzés 

4101 34 543 02 Asztalos 3 év 12 E  

4102 34 341 01 Kereskedelmi értékesítő (eladó) 3 év 24 E  

4103 34 521 06 Hegesztő 3 év 16 E  

4104 34 541 03 Hentes és húskészítmény készítő 3 év 16 E  

4105 34 811 04 Szakács 3 év 24 E  

4106 34 762 01 Szociális ápoló és gondozó 3 év 12 E  

   E = Egészségügyi alkalmassági követelmény 

   P = Pályaalkalmassági követelmény 

 

  



KÉPZÉSEINK RÖVID BEMUTATÁSA 

 

Technikumi képzéseink 

A technikumban a 12. évfolyam elvégzése után tanulóink előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelvből és 

történelemből, majd a 13. évfolyam végén idegen nyelvből. Emellett technikusi vizsgát tesznek. Az iskolát tehát érettségi és tech-

nikusi bizonyítvánnyal hagyhatják el 5 év tanulást követően.  

Oktatott idegen nyelvek: angol, német  

A megszerzett technikusi szakképesítés a szakirányú felsőoktatási felvételi eljárásban többletpontotokat, a megkezdett egye-

temi tanulmányok során pedig kreditpontotokat ér. 

 

Rendészet és közszolgálat technikusi képzés 

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátossága-

ival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a rendé-

szeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-

tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

 A képzés során elsajátítandó ismeretek, képességek: önfegyelem, edzettség, lövészeti alapismeretek, önvédelmi techni-

kák, úszás és vízből mentés, számítástechnika és rendőrség informatikai rendszere, idegen nyelv és szakmai idegen nyelv, 

jogi és rendészeti ismeretek. Emelt szintű sport! 

 A tanulók a 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és 

irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az 

érettségi bizonyítvány mellett a tanulók közigazgatási technikus vagy a rendészeti technikusi végzettséget szerzik 

meg. 

 Ezen kívül érettségi után nem iskolánkban, hanem a rendészeti szakközépiskolában az itt tanultak beszámításával mind-

össze 1 év alatt szerezhetők további képesítések (feltétel: sikeres alkalmassági vizsgálat): rendőr tiszthelyettes (bűnügyi 

rendőr szakmairány), rendőr tiszthelyettes (határrendészeti rendőr szakmairány), rendőr tiszthelyettes (közlekedési rendőr 

szakmairány), rendőr tiszthelyettes (közrendvédelmi rendőr szakmairány) 

 Megfelelő tanulmányi eredménnyel és sikeres alkalmassági vizsgák esetén érettségi után felvételi kedvezményekkel biz-

tosított a továbbtanulás lehetősége a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Rendészettudományi Karára! 

 

  



A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben; 

 ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként; 

 szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén; 

 intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban; 

 elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt; 

 alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint; 

 együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biz-

tonsági szolgálatokkal, szervezőkkel; 

 lőfegyvert használ; 

 alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális szakmai, továbbá 

etikai szabályokat. 

 

Informatikai technikusi képzés 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgálta-

tásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

 A tanulók a 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és 

irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az 

érettségi bizonyítvány mellett a tanulók a rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusi végzettséget szerzik meg. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, 

karbantartani és használni; 

 elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit; 

 ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását; 

 képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások telepítésére, üzemelte-

tésére és karbantartására; 

 ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat; 

 képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni; 

 elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigurálását; 

 felhőszolgáltatásokat kezel. 

 

Továbbtanulási lehetőség az egyetemek informatikai mérnöki szakjaira! 



Vendéglátóipari technikusi képzés 

A vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. 

Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a 

megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari szol-

gáltatásokat nyújtanak. 

 A tanulók a 12. évfolyam sikeres teljesítése után előrehozott érettségi vizsgát tesznek matematikából, magyar nyelv és 

irodalomból, történelemből, amely a 13. évfolyam végén kiegészül az idegen nyelv érettségi és a technikusi vizsgával. Az 

érettségi bizonyítvány mellett a tanulók a vendégtéri szaktechnikus végzettséget szerzik meg. 

 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 alkalmazza a működési szabályokat; 

 üzleti levelezést folytat; 

 kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze; 

 figyelemmel kíséri az árukészletet; 

 megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít; 

 kapcsolatot tart a szállítókkal; 

 figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást; 

 biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit; 

 kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot; 

 ajánlatot készít megrendelők részére; 

 rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít; 

 áruk beszerzése és árképzés; 

 nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat; 

 tárgyal az ügyfelekkel; 

 kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet; 

 nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére. 

 

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika iránt, valamint szeret-

nek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé. 

 

Valamennyi szakgimnáziumi jelentkező részére tudunk kollégiumi ellátást biztosítani a teljesen felújított Petőfi Sándor 

Kollégiumban! 



 

Szakképző iskolai képzéseink 

A szakképzés valamennyi szakma esetében nyolcadik osztályt követően kezdődik, szakmai bizonyítványt a 3 éves szakmai képzést 

követő komplex szakmai vizsgán szereznek a tanulók. A hiányszakmára jelentkezők tanulmányi eredményük függvényében állami 

ösztöndíjban részesülnek! Oktatott idegen nyelvek: angol, német 

A szakmai vizsga után továbbtanulási lehetőséget kínálunk az érettségi megszerzéséhez, egy 2 éves érettségire felkészítő oktatási 

forma keretében, esti tagozaton. 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

A felvételi sorrendet az általános iskolai 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzataiból (matematika, magyar nyelv és 

irodalom, történelem, idegen nyelv, legjobb természettudományos tárgy) képzett pontszámítás alapján határozzuk meg.  

 

Pontszámítás: 

A matematika, magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, legjobb idegen nyelv, legjobb természettudományos tárgy osztályza-

tok összege, ami maximum 50 pont lehet.  

Pontazonosság esetén a matematika tantárgy átlaga a meghatározó. 

 

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS  

 

Az iskolánkba felvételt nyert - kollégiumi elhelyezést igénylő - tanulók részére a Petőfi Sándor Kollégiumban biztosítunk férőhe-

lyet, amely gyalogosan öt perc alatt elérhető intézményünkből. Az itt elhelyezett tanulók részére a szálláson kívül napi háromszori 

étkezés biztosított. A tanulók napirendje szabályozott, és napi három óra szilenciummal biztosítják a másnapi tanítási órákra való 

felkészülést.  

A kollégiumban uralkodó rend és a közösségi élet biztosítják a tanulók személyiségfejlődését. 

 

 

Nyílt nap: 

2019. december 4-én 12:00 órától 

 

 



Pécsi Szakképzési Centrum 

Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma

Cím: ....................................... 7622 Pécs 48-as tér 2. 

OM azonosító:  ............................................. 203049 

Tel.: .................................... 72/513 260; 72/312-344 

e-mail: ............................... zkmsz@zipernowsky.hu  

Honlap: .................................  www.zipernowsky.hu 

Facebook: .......... www.facebook.com/zipernowsky/ 

Igazgató: ......................................... Amrein György 

Pályaválasztási felelős: ...... Huszárné Prikler Renáta 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK: 
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Érettségire épülő 

szakképesítés 

5001 IX. Gépészet 5 34 E 54 521 09 Gépésztechnikus 

5002 

IX. Gépészet 5 34 E 

54 521 03 

Gépgyártástechnológiai 

technikus 

5003 
IX. Gépészet 5 17 E 

54 523 04 Mechatronikai 

technikus 

5004 XI. Villamosipar és 

elektronika 
5 34 E 

54 523 02 Elektronikai 

technikus 

5005 XI. Villamosipar és 

elektronika 
5 17 E 

54 523 01 Erősáramú 

elektrotechnikus 

5006 

XIII. Informatika 5 51 E 

54 481 09 Informatikai 

rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus 

*E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

Gépészet ágazat 
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szinten automatizált 

technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is szívesen végzik, akik szeretnek alkotni, 

szerszámokat használni. Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik nyitottak arra, hogy tanulmányaikat 

szakirányú felsőfokú intézményben folytassák. Gépészet ágazat 5 éves képzései, amelyek érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárulnak. 

Választható képzések: 

 Gépésztechnikus 

 Gépgyártástechnológiai technikus 

 Mechatronikai technikus 

http://www.zipernowsky.hu/


Gépésztechnikus 
A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, 

berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a 

gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz 

szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében. 

Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, 

javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. 

Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális 

működésének biztosítása érdekében. 

A  

 alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű 

alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó munkadarab 

anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és 

mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket; 

 mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot; a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a 

mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti; 

 elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét; 

 beüzemeli a javított, karbantartott berendezést; 

 elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait. 

Gépgyártástechnológiai technikus 
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, 

gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és 

javításában. 

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. 

Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket végez. 

Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. 

 

 műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, 

meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket; 

 alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált 

megmunkáló cellákon; 

 egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel; 

 megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik. 

Mechatronikai technikus 
Magas automatizáltságú termelő berendezés, berendezéscsoport 

hibameghatározását végzi, a hidraulikus, pneumatikus, IT, 

vezérlés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, 

alkatrészeket gyárt.

A 

  gépészeti rendszereket szerel össze és szét; 

  a termelő berendezések karbantartása során alkatrészeket 

forgácsol, kézi és kisgépi megmunkálással le is tud 

gyártani; 

  finommechanikai gépbeállításokat, pozícionálásokat, kalibrálásokat végez; 

  alkatrészeket gyárt, és végellenőrzést végez; 

  a kopó alkatrészek felújítását elvégzi, dokumentálja; 

  a berendezések elektromos és gépészeti részeit összeköti és összeépíti; 

  a szakterületén ismeri a berendezések szoftvereit; 

  vezérléseket készít, javít, üzembe helyez, karbantart; 

  mechatronikai rendszerek felépítésében közreműködik, beavatkozókat és érzékelőket szerel; 

  méréseket, ellenőrzéseket végez, műszeres hibameghatározást és hibajavítást végez, munkájához 

digitális eszközöket használ; 

  a technológiai folyamatok ismeretével robotcellákat felügyel, üzemeltet, a hibákat elhárítja. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, 

megérteni, hibáikat kiküszöbölni. 



Villamosipar és elektronika ágazat 
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzései, melyek 

érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárulnak. Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak 

mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az 

elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló 

technológiai környezetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint 

nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is. 

Választható képzések: 

 Elektronikai technikus 

 Erősáramú elektrotechnikus 

Elektronikai technikus 
Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek 

tervezése, gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos 

biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi a mechanikai és finom- mechanikai 

szereléseket; 

 alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és segédprogramokat, értelmezi a számítógépes 

mérési eredményeket; 

 számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó eszközöket használ és programoz; 

 elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez; 

 komplex elektronikai áramkörökben módszeres hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás 

áramköri egységeket, elemeket. 

Erősáramú elektrotechnikus 
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel 

és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, 

üzemeltetését, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző 

szakember. Feladatkörébe tartozik az alkalmazott irányítástechnikai, 

valamint hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése 

is. Nem csak a hagyományos, de az okosotthonok telepítésében és 

programozásában is jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, 

illetve azok alkalmazásával is, ismeri és alkalmazza a méréstechnikai 

elveket és eszközöket. A villanyszerelők tudásanyagát is ismerve 

együttműködik e szakterület munkatársaival. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat 

értelmez, mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges 

méréseket; 

 képes intelligens épületek erős- és gyengeáramú szerelését, érzékelők, jeladók szerelését, üzembe 

helyezését, alapszintű programozását elvégezni; 

 világítástechnikai hálózatokat létesít; 

 motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat telepít, helyez 

üzembe és üzemeltet. 



Informatika ágazat 
Az ágazat jó választást jelent mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép működése és 

rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek 

elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések biztos 

alapot adnak. 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus  

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely 

érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve 

felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, 

valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

 képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai 

alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és 

használni; 

 elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit; 

 ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karban- tartását; 

 képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes 

szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 

 ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat; 

 képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait 

elvégezni; 

 elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és 

konfigurálását; 

 felhőszolgáltatásokat kezel. 

Felvételi követelmények: 

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi a 8. osztály félévi osztályzatainak és a központi írásbeli vizsgának az 

összege alapján határozzuk meg. 

Pontszámítás: 

I. A központi írásbelin szerezhető: 

matematika: (50*0,8) =  max. 40 pont 

magyar nyelv: (50*0,4) = max. 20 pont  

II. Hozott pontok  

(7. év vége és 8. félév): matematika, magyar, fizika, informatika osztályzatok összege, ami  

 max. 40 pont 

Így érhető el összesen: 100 pont. 

NYÍLT NAPOK 

2019. november 19. de. 10:00 óra 

2019. november 21. du. 14:30 óra 

Helyszín: 7622 Pécs, 48-as tér 2. 



PSZC SIMONYI KÁROLY SZAKGIMÁNZIUMA 

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

Cím: 7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b. OM azonosító: 203049 
Telefon: 72/550-710 E-mail: kszki@simonyi.sulinet.hu 
Honlap: www.simonyi.sulinet.hu Facebook: www.facebook.com/simonyipecs 
Igazgató: Déri Tibor Pályaválasztási felelős: Látschám József 
Feladat ellátási hely kódja: 013  

 

 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK: 

TECHNIKUM 

képzési idő: 5 év 
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2001 Szépészet /54 815 01 Fodrász 34 E 

2002 Szépészet/54 815 02 Kozmetikus technikus 34 E 

2003 Építőipar/54 543 01 Faipari technikus 17 E 

2004 Épületgépészet/54 582 01 Épületgépész technikus 17 E 

2005 
Informatika és távközlés/54 481 09 Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus 

17 - 

2006 Informatika és távközlés/54 481 08 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 34 - 

2007 Kreatív: Kultúra és művészet ágazat/54 211 01 Dekoratőr 17 E+P 

2008 Kreatív: Kultúra és művészet ágazat/54 211 13 Fotográfus 17 E 

2009 Elektronika és elektrotechnika/54 523 01 Automatikai technikus 17 E 
 

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

* P: Pályaalkalmassági vizsgálat 

  

mailto:kszki@simonyi.sulinet.hu
http://www.facebook.com/simonyipecs


A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTHATÓ OSZTÁLYOK: 

 

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

* P: Pályaalkalmassági vizsgálat 

 
 
Felvételi követelmények: 
Egyik iskolatípusban sem tartunk felvételi vizsgát. A felvétel feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen 
egészségügyi alkalmassági vizsgálattal, illetve pályaalkalmassági vizsgálattal. 

 
 
 
 

NYÍLT NAPOK: 
2019. október 9. 8-12 óráig 

2019. december 4. 8-12 óráig 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
képzési idő: 3 év 
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2011 34 543 02 Asztalos 40 E 

2012 34 542 07 Bőrtemékkészítő (Bőrdíszműves szakmairány) 12 E 

2013 34 522 03 Elektronikai műszerész 14 E 

2014 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 14 E 

2015 34 582 18 Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő 14 E 

2016 34 211 02 Kerámia és porcelánkészítő (Porcelánfestő szakmairány) 14 E+P 

2017 34 582 09 Központi fűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 28 E 

2018 34 582 12 Víz- és csatorna-rendszerszerelő 14 E 



                                                     
 

PÉCSI SZC RADNÓTI MIKLÓS KÖZGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA 

 
Cím: 7633 Pécs, Esztergár L. út 6. OM azonosító: 203049 
Tel.: 72/257-859 E-mail: titkar@radnoti-pecs.hu 

Honlap: www.radnoti-pecs.hu : Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma  
Igazgató: Banó Andrea  Pályaválasztási felelősök: Heiling Csaba, Matveev György 

 
PTE Partnerintézmény, az Oktatási Hivatal Bázisintézménye, LanguageCert vizsgahely,  

Oracle Academy tagintézménye 
 
 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK 
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 Ágazat kódja, megnevezése / 
Érettségi vizsga mellett 
megszerezhető mellék-

szakképesítés megnevezése K
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Érettségire épülő 
első szakképesítés 

6001 
XXIV. Közgazdaság 

(Gazdálkodás és menedzsment) 
 

5 34 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

6002 
XXIV. Közgazdaság 

(Gazdálkodás és menedzsment) 
 

5 34 

Magyar – angol két 
tanítási nyelvű 
Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

6003 
XXIV. Közgazdaság 

(Gazdálkodás és menedzsment) 
 

5 34 
Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző 

6004 
XL. Közlekedés, szállítmányozás 

és logisztika 
 

5 34 Logisztikai technikus 

6005 
XIII. Informatika 

(Informatika és távközlés) 
 

5 34 
Szoftverfejlesztő és 
- tesztelő 

  

 
Felvételi követelmények:            
 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 általános)     
 
A hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi tanulmányi eredményeket  
(matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból) 40%-ban,  
a központi írásbeli felvételi vizsga eredményeit, a szóbeli beszélgetéssel kiegészülve 60%-ban 
vesszük figyelembe. 
 
A két tanítási nyelvű képzés esetében angol nyelvből szóbeli felvételi vizsgát tartunk. 
 

 



Az új képzési szerkezet jellemzői: 
 

 4. év végén (12. évfolyam) közismereti előrehozott érettségi vizsga:  
magyar nyelv és irodalom, történelem. matematika tantárgyakból 

 5. év végén (13. évfolyam) idegen nyelvi érettségi, 
és szakmai vizsga-technikusi minősítés  

 technikusi vizsga (szakképesítés) egyben emeltszintű szakmai tantárgyi érettségivel egyenértékű 
 a választott idegen nyelv és a szakmai idegen nyelv magas óraszámú 
 iskolánkban angol nyelvű nyelvvizsgahely működik (+28 pont) 
 felsőoktatásban való továbbtanulásnál az érettségi végzettség mellett előnyt jelent a szakképesítés, 

melyért felvételi többlet pont jár (+32 pont), a megszerzett ismeretek beszámíthatók 
 iskolánk ECDL felkészítést is biztosít  

 

Képzések rövid bemutatása:  
 
6001  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
Precíz és pontos, rendszerben gondolkodó fiataloknak ajánlott. Olyan szakembert képzünk, aki  
gyakorlatias, önállóan könyvel és számítógépes programokat használ, jól kommunikál. Széleskörű 
elhelyezkedési lehetőséget biztosít a megszerzett szakképesítés, gazdasági területen továbbtanulásra felkészít. 

 
6002  Pénzügyi-számviteli ügyintéző angol nyelven 
A megszerzett szakképesítés multinacionális cégeknél való elhelyezkedést tesz lehetővé. 
Továbbtanulási lehetőség az angol nyelvű gazdasági képzéseken! 

 
6003 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
Jó szervezőképességgel rendelkező, kommunikatív, önállóan és csapatban is dolgozni tudó fiataloknak ajánlott. 
Olyan szakembert képzünk, aki a vállalkozások és állami intézmények ügyviteli feladatait látja el, közreműködik 
a projektben, kezeli a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos iratokat. 

 
6004 Logisztikai technikus  
Jó elemzőképességű, szervezőképességű, kommunikatív szállítmányozás iránt érdeklődő fiataloknak ajánlott. 
Olyan szakembert képzünk, aki lebonyolítja, tervezi, és irányítja az áruforgalmat. Képes ellátni szállítmányozási 
rendszerek felügyeletét vagy irányítani termelési és nagykereskedelmi raktározást. 

 
6005    Szoftverfejlesztő és - tesztelő 
Az informatikai szoftverek fejlesztése és tökéletesítése iránt érdeklődő, logikus és rendszerszinten gondolkodó, 
problémamegoldó képességgel rendelkező fiataloknak ajánlott. 
Olyan szakembert képzünk, aki a programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését, kezelését végzi, 
szoftvereket tervez, fejleszt és tesztel. 
 
 
 

13. évfolyam után választhatsz: 

 
 továbbtanulsz a felsőoktatásban, 
 továbbtanulsz itt a Radnótiban (ágazaton belül 25 éves korig nappalin),  
 elhelyezkedsz, munkába állsz. 

 
 

 

                                        



               PÉCSI SZC POLLACK MIHÁLY SZAKGIMNÁZIUMA,       

          SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

 

 

 

Cím: 7622 Pécs, Batthyány utca 1-3. 
Tel: 72/513-680 
Honlap: www.pollack.hu 
Igazgató:  Lantos Károly 
 

OM azonosító: 203049 

E-mail: titkarsag@pollack.hu 
Facebook: www.facebook.com/kispollack.hu 

Pályaválasztási felelős: Dallmann Krisztina 

 

 

*E – egészségügyi, P - pályaalkalmassági 
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Választható képzés 

0901 XVI. Építőipar 5 51 E 

Magasépítő technikus 

Mélyépítő technikus 

Útépítő, vasútépítő, és –fenntartó 

technikus 

0902 XXXV. Földmérés 5 34 E 
Földmérő, földügyi és 

térinformatikai technikus 

0903 XV. Vegyész 5 51 E Vegyész technikus 

Szakképző iskola 
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Alkalmassági követelmény* 

0911 34 582 01 Ács 3 16 E 

0921 34 582 13 Burkoló 3 16 E 

0931 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 3 24 E, P 

0941 34 582 14 Kőműves 3 24 E 

0951 34 582 10 Szárazépítő 3 12 E 

http://www.pollack.hu/
mailto:titkarsag@pollack.hu
http://www.facebook.com/kispollack.hu


 

Képzések rövid bemutatása: 

Technikum  

Képzési idő: 5 év 

Az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés 

érettségi vizsgával zárul, ötödik tárgyként beszámításra kerül a szakmai vizsga. A 

technikum sikeres elvégzése esetén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet 

szerez a tanuló. 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

 Építőipar ágazat 

Azokat a tanulókat várjuk, akik szeretik az alkotást, szívesen használják 

a fejüket és a kezüket, szeretnek rajzolni. Akik szeretnek a szabadban 

dolgozni, szeretnének valamit létrehozni és látni annak megvalósulását.  

Egyenes út az egyetemek (PTE, BME) építészmérnöki, építőmérnöki 

képzéseire! 

 Földmérés ágazat 

Azoknak a diákoknak ajánljuk, akik kedvet éreznek az informatika, térinformatika iránt, a 

természet felméréséhez, geodéziai mérőműszerek kezeléséhez. 

A szakképzettséggel rendelkező jogosult digitális-térkép kezelő, 

ingatlan-nyilvántartási ügyintéző, térinformatikai ügyintéző 

munkakörök betöltésére.  

Egyenes út az ágazatnak megfelelő mérnökképzésekre! 

 Vegyész ágazat  

Azoknak a diákoknak ajánljuk, akik a természettudományok, 

elsősorban a kémia iránt érdeklődnek és szeretnek kísérletezni. 

A tanulmányok során erősödik a diákokban a precizitás, a felelős, biztonságtudatos 

munkavégzés, a környezettudatos szemlélet és a minőségbiztosítás iránti elkötelezettség. 

Felszerelt laborjainkban gyakorlatorientált képzés folyik! 

Egyenes út az egyetemek vegyész képzéseire! 

Szakképző iskola  

Képzési idő: 3 év 

3 szakképző évfolyam  
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% - 70%  

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Felvételi követelmények a technikumban és a szakképző iskolában: 

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatainak összege alapján 

határozzuk meg. 

Készülj velünk együtt a középiskolába! 

Írásbeli felvételit nem tartunk, de segítünk felkészülni.  

Előkészítő kémiából: 

 2019. november 9. szombat 

 2019. november 16. szombat 

 2019. november 23. szombat 

 2019. november 30. szombat 

Előkészítő matematikából és magyar nyelvből: 

 2019. november 9. szombat 

 2019. november 16. szombat 

 2019. november 23. szombat 
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Kompetenciaelvárás 

0001 
XXVII. Vendéglátóipar 

Cukrász szaktechnikus 54 811 02 
5 17 

jó kommunikációskészség, 

problémamegoldó képesség, 

szervezőkészség, kreativitás, 

terhelhetőség 

0002 
XXVII. Vendéglátóipar 

Szakács szaktechnikus 54 811 03 
5 17 

ízérzék, terhelhetőség, 

stressztűrőképesség, jó 

kommunikációskészség, 

problémamegoldó képesség, 

szervezőkészség, kreativitás, 

együttműködőképesség 

0003 
XXVII. Vendéglátóipar 

Vendégtéri szaktechnikus 54 811 04 
5 34 

jó kommunikációskészség, 

problémamegoldó képesség, 

szervezőkészség, kreativitás, 

terhelhetőség, együttműködőképesség 

0004 

XXVIII. Turisztika 

Turisztikai technikus 54 812 04 

Turisztikai szervező, Idegenvezető 

5 34 

jó kommunikációskészség idegen 

nyelven is, érdeklődő, nyitott, vállalkozó 

szellemű beállítottság, szervező-, 

kezdeményező-, együttműködőképesség, 

jó nyelvérzék, fittség 

0005 
XXVI. Kereskedelem 

Kereskedő és webáruházi technikus 54 341 03 
5 34 

átlagon felüli informatikai tudás, 

logisztikai és szervező képesség, 

tervezési és elemzőképesség, számolási 

készség, fizikai aktivitás, csapatmunka 

 

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
   

 

 

Cím: 7623 Pécs, Rét utca 10. OM azonosító: 203049 

Telefon: 72/518-190       E-mail: info@kivisz.hu 

Honlap: www.kivisz.hu       Facebook: www.facebook.com/KIVISZ/ 

Igazgató: Simon Zsolt       Pályaválasztási felelős: Nemesné Lengl Marianna  

http://www.kivisz.hu/


 

A TECHNIKUMI KÉPZÉSEINKRŐL TUDNI ÉRDEMES: 

 érettségi bizonyítvány és a technikusi végzettség az 5. évben 

 Az első két év ágazati ismereteket adó alapképzés 

 A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi 

szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy (emelt szintnek 

számít) 

 12. évfolyamon tehet előrehozott érettségit 3 tárgyból (matematika, magyar, történelem) 

 előszoba a felsőoktatásba  

 Érettségi után is – 2 éves képzéssel 

 Turisztikai ágazati képzés csak nálunk a megyében! 

 Iskolánk DSD iskola, ahol DSD II. (felsőfokú német nyelvvizsga) ill. DSD Pro (alapfokú 

szakmai német nyelvvizsga) tehető a német állam támogatásával, ingyen.  

 A nyelvvizsga szükséges az egyetemi tanulmányokhoz 

 A gyakorlati tárgyak oktatása korszerűen felszerelt tanirodában, tankonyhán, 

tanétteremben, tan-cukrászműhelyben, tan-utazási irodában 

 középvezetői, vezetői munkakörök betöltésére tesznek alkalmassá 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:  

 Központi felvételi írásbeli vizsga magyar és matematika tantárgyból (2020.01.18. 10:00 óra) 

 7. osztály év végi és 8. osztály félévi bizonyítványból számított pontok (magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) 

 Felvételi előkészítők 2019.11.04-től hétfői és szerdai napokon 15:00 órától matematika és 

magyar tantárgyakból 
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 Kompetenciaelvárás 

0006 

XXVII. Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-turisztika 

Cukrász 34 811 01 

 

3 48 

kreativitás, jó problémamegoldó-, 

stressztűrő, együttműködő 

képesség, jó szervezőkészség, 

nagy terhelhetőség 

0007 

XXVII. Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-turisztika 

Pincér-vendégtéri szakember 34 811 08 

3 32 

jó kommunikációs készség, jó 

problémamegoldó képesség, 

állóképesség, terhelhetőség, 

stressztűrőképesség, 

szervezőkészség, 

együttműködőkészség 

0008 

XXVII. Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-turisztika 

Szakács 34 811 04 

3 48 

remek ízérzék, terhelhetőség, 

stressztűrőképesség, jó 

kommunikációskészség, 

problémamegoldó képesség,  

kreativitás, együttműködő 

képesség 

0009 

XXVI. Kereskedelem 

17. kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

Kereskedelmi értékesítő 34 341 02 

3 28 

önállóság, felelősségtudat, 

kommunikációs készség, 

csapatszellem, precizitás, 

problémamegoldó képesség, 

digitális eszközök használata 

 

A SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS JELLEMZŐI: 

 3 éves 

 Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, 

elsősorban munkaszerződés keretén belül.  

 A végzés után érettségi megszerzésének lehetősége, majd akár a technikusi képzettség 

 Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati alapvizsga alkalmas 

egyszerű munkakörök betöltésére.  

 A gyakorlati tárgyak oktatása korszerűen felszerelt tanműhelyekben folyik 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK: 

Felvételi nincs! 

A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatok alapján határozzuk meg. 

 



MIÉRT VÁLASSZ MINKET? 

 Nagy múltú iskola, kiváló, a szakmából érkezett oktatókkal 

 Gyakorlat orientált képzés 

 DSD nyelvvizsga ingyen 

 Mozgalmas diákélet (suliújság, sulirádió, színjátszókör, zenekar, diáknap, sportnap, 

versenyfelkészítések 

 NÁLUNK ÉLMÉNY A TANULÁS! 

 

 

NYÍLT NAP: 2019.11.14.  15:00 

 

 

 

 



 
 

 
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ANGSTER JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
 

 

 

 
Cím: 7623 Pécs, Rét u. 41-43. OM azonosító: 203049 

Tel.:  72/517-880 E-mail: titkarsag@angsterj-pecs.sulinet.hu 

 

Honlap: www.angsterj-pecs.sulinet.hu 

 

Facebook: https://www.facebook.com/500angsterpecs 

 

Igazgató: Rácz Antal Pályaválasztási 

felelősök: 

Baloghné Szántó Márta általános 

igazgatóhelyettes,  

 

Dr. Borsayné Lengyel Erika 
igazgatóhelyettes,  

 

Osvald Levente gyakorlati oktatásvezető 
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Érettségire épülő 

szakképesítés 

3201 

XXII. Közlekedésgépész 

54 525 15 Gépjármű mechatronikai 

technikus 

(korábbi megnevezés: Autószerelő, 

Autóelektronikai műszerész, 

Autótechnikus) 

5 év 68 Egészségügyi 

54 525 15 Gépjármű 

mechatronikai 

technikus 

 

  

http://www.angsterj-pecs.sulinet.hu/
https://www.facebook.com/500angsterpecs
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Megjegyzés 

3202 34 521 15 Gépi és CNC forgácsoló 3 év 28 Egészségügyi  

3203 34 521 16 Ipari gépész 3 év 12 Egészségügyi  

3204 34 521 06 Hegesztő 3 év 28 Egészségügyi  

3205 34 522 05 Villanyszerelő 3 év 28 Egészségügyi  

3206 34 525 06 Karosszérialakatos 3 év 28 Egészségügyi  

3207 34 542 08 Divatszabó 3 év 12 Egészségügyi Korábban: Női szabó 

3208 34 525 03 Járműfényező 3 év 16 Egészségügyi  

3209 Orientációs osztály 1 év 12 
 

 

 

 

   
 

 

SZAKISKOLA  

SNI – Előkészítő+2 évfolyamos szakiskolai képzés 
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Megjegyzés 

3210 
XVII. Könnyűipar 

21 542 01 Lakástextil-készítő 

Előkészítő 

+ 2 év 
13 Egészségügyi 

SNI, Szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján 

3211 
XVI. Építőipar 

21 582 01 Szobafestő  

Előkészítő 

+ 2 év 
13 Egészségügyi 

SNI, Szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján 

3212 
XXV. Ügyvitel 

31 346 02 Számítógépes adatrögzítő  

Előkészítő 

+ 2 év 
13 

Egészségügyi, 

pályaalkalmassági 

SNI, Szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján 
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A képzések rövid bemutatása 

Technikumi képzés (Közlekedésgépész ágazat) 

Képzési idő: 5 év 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat (szerviz szakmairány) 5 éves képzése, amely 

érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az első két évben 

ágazati alapoktatás folyik az iskola tanműhelyében, ezt követően duális képzés keretében 

történik a szakirányú oktatás.  A tanulók a gyakorlati képzőhellyel munkaszerződést kötnek, 

és tanulmányi átlaguktól függően ösztöndíjban is részesülhetnek. 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

 

Felvételi követelmények: 

A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján 

történik. 

 

Kompetenciaelvárás: 

Jó fizikum, kézügyesség, szakszerű kommunikáció, csapatmunka, felelősségtudat. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek előállítását, 

javítását, szereti a látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt. 

 

Szakképző iskolai képzések 

Képzési idő: 3 év 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség. 

A szakképző iskola ágazati alapoktatással indul az iskola tanműhelyében, ez után a szakma 

kiválasztását követően kezdődik el duális képzés keretében a szakirányú oktatás.  A tanulók a 

gyakorlati képzőhellyel munkaszerződést kötnek, és tanulmányi átlaguktól függően 

ösztöndíjban is részesülhetnek. 

 

Felvételi követelmények: 

A felvétel az általános iskolai tanulmányi átlag és egészségügyi alkalmassági vizsga alapján 

történik. 

 

Orientációs osztály: 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Képzési idő:1 év  

 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az 

általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be.  



 
 

 
PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ANGSTER JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA, 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 
 

 

Szakiskolai képzések 

A képzésre enyhe értelmi fogyatékosok, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartászavarral) küzdő tanulók jelentkezhetnek. 

 

Iskolai tanműhely és külső gyakorlati képzőhely biztosított. A szakképzési évfolyamok 

elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével rész-szakképesítés szerezhető. 

 

Felvételi követelmények: 

A felvétel egészségügyi alkalmassági vizsga alapján (Számítógépes adatrögzítő esetén 

pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges), valamint kizárólag a sajátos nevelési igényt 

megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján történhet. 
 

 

 

NYÍLT NAP 

Időpont: 
2019. november 26-án 9:00 órakor 

2020. január 9-én 9:00 órakor 

Helyszín: 7623 Pécs, Rét u. 41-43., kultúrterem, majd a Tanműhely megtekintése 

Egyéb tájékoztatók időpontjai: 

Mi a pálya? 

(országos) 
2019. október 16. Lauber Dezső Sportcsarnok 

Mi a pálya? 

(városi) 
2019. november 18-19. Tudásközpont 

Mi a pálya? 

(városi) 
2019. november 20. Szigetvár 

Mi a pálya? 

(városi) 
2019. november 21. Mohács 

 



 

Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 
7300 Komló, Vájáriskola u. 1. 

 Az intézmény OM azonosítója:203049 

Igazgató: Kovács Károly Balázs 

 

 

025-ös székhely:  

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium  
cím: 7300 Komló, Vájáriskola u. 1. 

telefon: 72/483-190 

e-mail: titkarszakkepzo@pszckomlo.hu 

honlap: www.pszckomlo.hu 

pályaválasztási felelős: Széplábi András 

 

 

024-es telephely:  

Szakgimnázium  
cím: 7300 Komló, Alkotmány u. 2  

telefon: 72/482-261 

e-mail: titkarszakgimn@pszckomlo.hu  

honlap: www.pszckomlo.hu 

pályaválasztási felelős: Jankóné Borostyán 

Gabriella, Somodi Ildikó 

 
 

A 2020/2021. tanévben indítandó osztályok 
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T ech n i k u s i  v é g z e t t s ég  

7110 
2. Szociális szolgáltatások /  

III. Szociális ágazat 
5 34 E, P 

Szociális és gyermekvédelmi 

szakasszisztens 

7120 
7. Informatika / 

XIII. Informatika 
5 34 - 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus 

7130 
15. Közgazdaság /  

XXIV. Közgazdaság 
5 17 - 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

 

7140 

13. Közlekedés / 

XL. Közlekedés, 

szállítmányozás és logisztika  

5 17 - Logisztikai technikus 

E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

P: Pályaalkalmassági követelmény 

mailto:titkarszakkepzo@pszckomlo.hu


 

TECHNIKUMI képzések 

Képzési idő: 5 év 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után) 

 

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. 

Érettségit és szakmai végzettséget ad, valamint felsőfokú továbbtanulásra készít fel. 

Technikusi vizsga emelt szintű érettségi tárgynak számít, biztosítva ezzel a felsőoktatásba való 

bekerülés lehetőségét.  

10. évfolyam végéig lehetőség van az iskolatípusok és képzések közötti váltásra. 

11. évfolyamtól a technikusi végzettség megszerzéséig ösztöndíjban részesülnek a tanulók.  

7110 SZOCIÁLIS ágazat 

Kommunikáció, tanulásmódszertan, önismeret órák keretében fejlesztjük a 

kapcsolatteremtő-készséget, megalapozva ezzel a szakmai rátermettséget. A 

tanulók jártasságot szereznek a társadalomismeret, szociálpolitika és a 

pszichológia területén. Megismerik a szociális ellátórendszer minden 

területét, gyakorlatban tapasztalják meg a szakmai feladatokat.  

 

7120 INFORMATIKA ágazat 

A tanulók elsajátítják az informatikai és az alkalmazott számítástechnika 

ismereteket. A gyakorlatban ismerik meg a hardvertechnikai,  

információtechnológiai szakmai sajátosságokat, hálózatok kiépítését.  

Adatbázis - és szoftverfejlesztésben, programozásban jártas szakemberekké  

válnak. Megismerik a multimédia, számítógépes grafika és képszerkesztés  

technikáját, és a gépírást. 

 

7130 KÖZGAZDASÁG ágazat 
Közgazdaságtan, pénzügy, adózás, számvitel, elméleti és gyakorlati  

órákon a gazdasági élet működésének elveit, vállalkozások  

működtetésével kapcsolatos tevékenységeket ismerik meg a  

tanulók. Nagy gyakorlatot szereznek a könyvelőprogram  

kezelésében és az elektronikus adóbevallások készítésében,  

gépírásban. Könyvvezetési és beszámoló készítési, adózási,  

vállalkozás finanszírozási, társadalombiztosítási és bérszámfejtési,  

gyakorlatra tesznek szert.  

 

7140 KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és 

LOGISZTIKA ágazat  

Az ügyvitel, közlekedés üzemvitel, marketing, szállítmányozási 

ismeretek elméleti és gyakorlati ismeretein keresztül megtanulják 

a tanulók a logisztikai tevékenységek tervezését, lebonyolítását, a 

logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatását, 

valamint a szállítmányozási tevékenységek összehangolását, 

tervezését és irányítását. 
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Gyakorlati 

oktatás 

 

7051 34 341 02 Kereskedelmi értékesítő 3 24 E 

az iskola 

biztosítja 

7052 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 3 16 E 

7053 34 521 15 Gépi és CNC forgácsoló 3 16 E 

7054 34 521 06 Hegesztő 3 24 E 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA képzései 

Képzési idő: 3 év, duális szakképzési rendszerben.  

A szakképesítés megszerzése után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsga megszerzésére.  

 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után) 

Csak iskolarendszerben megszerezhető, piacképes szakképesítések. 

Elméleti és gyakorlati képzések aránya: 30 % - 70 % 

Gyakorlati helyet az iskola biztosítja. 

 

7051 KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ  
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése. A kereskedelmi értékesítő a korszerű 

eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. 

Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá 

az áru beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.  

 

7052 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS 
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és 

tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. 

Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, 

felállítását és szétszerelését végzi. Tanulmányozza és értelmezi a 

munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációkat, 

terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő 

anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ezek alapján 

előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és 

kisgépeket. 

 

7053 GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ 

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az 

adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva 

az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A 

szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a 

munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen 

használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és 

tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép 

felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.  

 



 

7054 HEGESZTŐ  

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, 

szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, 

eljárások alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, 

nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok 

között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló 

szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, 

céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és 

biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez 

használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket. 

 

SZAKISKOLAI képzések 
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oktatás 

 

7071 21 543 01 Asztalosipari szerelő st 1+2év 13 E 

az iskola 

biztosítja 
7072 

21 541 02 Sütőipari- és gyorspékségi 

munkás st 
1+2év 13 E 

7073 21 542 01 Lakástextil- készítő st 1+2év 13 E 

 

Befejezett 8. osztályra épülő speciális szakképzés keretében a jelentkezők három év (előkészítő 1 év 

+ 2 év) vagy előkészítő év nélkül 2 év alatt szerezhetnek rész-szakképesítést. A képzésre csak az F70-

es BNO-kóddal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezhetnek. 

 

 

  

NYÍLT NAPJAINK 

Technikum: 2019. november 14-én 8-13 óráig  

Szakképző iskola: 2019. november 13-án 8 órától 

 
Valamennyi jelentkező tanuló számára igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezést tudunk 

biztosítani. 



 

 

Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 

 

 

 

 

Cím: 7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.  

Telefon: 73/311-343 

Honlap: www.zrinyi-szigetvar.hu 

OM azonosító: 203049  

E-mail: zmgsz.szigetvar@gmail.com 

Pályaválasztási felelős: Ódor László 

 

Igazgató: Götzné Batta Mónika 

A 2020/2021. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK: 

GIMNÁZIUM 

Tagozat 

kódja 
Gimnázium megnevezése 

Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 

Alkalmassági 

követelmény* 

8001 
4 évfolyamos általános 

tantervű gimnázium 
4 30 

Emelt óraszámú testnevelés 

E 

TECHNIKUM 

Tagozat 

kódja 

Ágazat kód megnevezés/ 

OKJ szám, szakképesítés 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 

Alkalmassági 

követelmény

* 

Megszerezhető 

szakképesítés 

8002 XXVI. Kereskedelem 5 17 E 

54 341 03 

Kereskedő és 

webáruházi technikus 

8003 XIII. Informatika 5 17 E 

54 481 09 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető 

technikus 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Tagozat 

kódja 

OKJ szám, szakképesítés 

megnevezése 

Képzési idő Felvehető 

létszám 

Alkalmassági 

követelmény* 

8004 34 543 02 Asztalos 3 12 E 

8005 34 341 08 Bőrtermékkészítő 3 12 E 

8006 34 341 02 Kereskedelmi értékesítő 3 16 E 

8007 34 521 15 Gépi és CNC forgácsoló 3 12 E 

8008 34 582 14 Kőműves 3 12 E 

8009 34 541 05 Pék 3 16 E 

8010 
34 811 08 Pincér- vendégtéri 

szakember 
3 16 E, P 

SZAKISKOLA 

Tagozat 

kódja 

OKJ szám, szakképesítés 

megnevezése 

Képzési idő Felvehető 

létszám 

Alkalmassági 

követelmény* 

8011 31 341 06 Bolti előkészítő 1+2 13 E 
 

 

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény 

 P: Pályaalkalmassági követelmény 
 

 

http://www.zrinyi-szigetvar.hu/
mailto:zmgsz.szigetvar@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

A képzések rövid bemutatása:  

Gimnáziumi képzés 

Érettségi vizsgára és felsőfokú tanulmányokra felkészítés 
 

Választható emelt óraszámú tantárgyak: angol, informatika, német, 

testnevelés 

A választott emelt óraszámú tantárgyat a jelentkezési lapon kérjük 

feltüntetni! 
 

Választható idegen nyelvek: angol, német, olasz 

Választható fakultáció a 11-12. évfolyamon: Belügyi rendészeti ismeretek 

Technikumi képzések 

Képzési idő: 5 év 

9-10. évfolyamon ágazati orientáció, 11-13. évfolyamon szakmai képzés,  

9-12. évfolyamon a szakmai mellett közismereti oktatás is folyik,  

a 13. évfolyam elvégzése után egyszerre szerezhető érettségi bizonyítvány 

és technikusi oklevél. 
 

Kereskedelem ágazat 

Megszerezhető szakképesítés: 54 341 03 Kereskedő és webáruházi 

technikus 

Informatika ágazat 

Megszerezhető szakképesítés: 54 481 09 Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus 

Szakképző iskolai képzések 

Képzési idő: 3 év 

3 év szakképzési + 2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam esti munkarendben (választható) 

Választható szakképesítések: asztalos, bőrtermékkészítő, gépi és CNC forgácsoló, kereskedelmi 

értékesítő, kőműves, pék, pincér- vendégtéri szakember 

 

Szakiskolai képzés  

Enyhe értelmi fogyatékos tanulók részére (F70) Képzési idő 1+2 év  

Megszerezhető részszakképesítés: 31 341 06 Bolti előkészítő  

 

Felvételi követelmények: 

Mindegyik tagozaton a felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

osztályzatai alapján határozzuk meg. 
 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elhivatottan, szakmailag felkészülten várjuk a tanulni vágyó fiatalokat! 
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