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A soproni szAkképzési Centrum 
szAkképző intézményei

soproni szC berg gusztáv szakképző iskola

om azonosító kód:  203051/019
technikai kód:  520356
telefonszám:  96/241-333

e-mail cím:  berg@berg-kapuvar.hu
Cím:  9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2.
Honlap:  www.berg-kapuvar.hu

soproni szC Fáy András két tanítási nyelvű közgazdasági technikum

om azonosító kód:  203051/018
technikai kód:  520355
telefonszám:  99/510-092

e-mail cím:  fay@sopron.hu, fay.levelezes@gmail.com
Cím:  9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
Honlap:  www.fay.sopron.hu

soproni szC Handler nándor technikum

om azonosító kód:  203051/016
technikai kód:  520354
telefonszám:  99/506-490

e-mail cím:  info@handler.hu
Cím:  9400 Sopron, Halász u. 9-15.
Honlap:  www.handler.hu

soproni szC Hunyadi János technikum

om azonosító kód:  203051/025
technikai kód:  520359
telefonszám:  96/261-313

e-mail cím:  info@hunyadicsorna.hu
Cím:  9300 Csorna, Soproni út 97.
Honlap:  www.hunyadicsorna.hu

soproni szC kossuth lajos szakképző iskola

om azonosító kód:  203051/023
technikai kód:  520358
telefonszám:  96/261-460

e-mail cím:  szakisk@kossuth-csorna.edu.hu
Cím:  9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30.
Honlap:  www.kossuth-csorna.hu

soproni szC porpáczy Aladár technikum és kollégium

om azonosító kód:  203051/021
technikai kód:  520357
telefonszám:  99/537-162

e-mail cím:  porpaczy@porpaczy.hu
Cím:  9431 Fertőd, Madách sétány 2/D.
Honlap:  www.porpaczy.hu

soproni szC vas- és villamosipari technikum

om azonosít kód:  203051/002
technikai kód:  520352
telefonszám:  30/600-2726

e-mail cím:  titkarsag@vasvill.hu
Cím:  9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.
Honlap:  www.vasvill.hu

soproni szC vendéglátó, kereskedelmi technikum és kollégium

om azonosító kód:  203051/014
technikai kód:  520353
telefonszám:  99/312-779

e-mail cím:  svk@svk.hu
Cím:  9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.
Honlap:  www.svk.hu

SZAKKéPZéSI REnDSZER• 2022/2023. TAnév

teCHnikum 
Az elmúlt évek szakgimnáziuma, azt megelőzően szak-
középiskola, amelyben a nevelés-oktatás 5 éves: 2 év 
ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás. Felvéte-
likor ágazatot kell csak választani, 10. évfolyam végén 
ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfo-
lyam után történik a szakmaválasztás. Matematikából, 
magyar nyelv és irodalomból, illetve történelemből, 
valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyag 
tartalom, mint a gimnáziumban. Matematika, magyar 
nyelv és irodalom és történelem tantárgyakból érett-
ségi vizsgával zárul az oktatás a 12. évfolyam végén, a 
három tantárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel. 
A 13. évfolyam nyelvi érettségi és technikusi vizsgával 

zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tan-
tárgynak számít, a szakmai vizsga lesz az ötödik érettsé-
gi tantárgy. Az 5. év végén egyszerre kapnak a tanulók 
érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. A techni-
kumok 9-10. évfolyamán minden tanuló egységes összegű 
ösztöndíjat kap. A 11. évfolyamtól a gyakorlati ismereteket 
a tanulók lehetőség szerint duális szakmai oktatásban, cé-
gek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátít-
hatják el. A duális képzésben résztvevő tanulókkal a mun-
káltató szakképzési munkaszerződést köt, amely alapján a 
tanuló munkabérre jogosult. Azok, akik valamilyen okból 
a duális képzésben nem tudnak részt venni, tanulmányi 
eredménytől függően részesülhetnek ösztöndíjban.

szAkképző iskolA
Az elmúlt évek szakközépiskolája, azt megelőzően szak-
munkásképző iskola, amelyben a 3 éves szakmai képzés 
szakmai vizsgával zárul. Felvételikor ágazatot választa-
nak a tanulók, a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát 
tesznek. Az ágazati alapvizsga teljesítése után válasz-
tanak szakmát, vagy a tanuló az ágazaton belüli akár 
technikumi oktatásba is átjelentkezhet. A képzésben 

résztvevő tanulók a 9. évfolyamtól ösztöndíjat kapnak. 
A 10. és 11. évfolyamon a képzés lehetőség szerint duális 
keretek között zajlik: az elméletet az iskolában, a gyakor-
latot pedig a vállalatoknál, vállalkozóknál (szakmai mun-
kaszerződéssel, munkabérért) sajátítják el a tanulók.
A szakképző iskolát végzettek számára érettségire fel-
készítő esti tagozati képzést biztosítunk.
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Felvételi táJékoztAtó

A Soproni Szakképzési Centrum szakképző in-
tézményeibe, a középfokú felvételi eljárás során, 
a tanulók nappali tagozatos 9. évfolyamra tech-
nikumba és szakképző iskolába jelentkezhetnek.

A középFokÚ Felvételi elJárás 
FolyAmAtA és szAkAszAi
Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelent-
kező esetén a felvételi lapok kitöltését az általá-
nos iskola szervezi meg.

központi írásbeli vizsgák
A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli 
vizsgái a központilag kiadott, egységes kö-
vetelményeket tartalmazó magyar nyelvi és 
matematikai feladatlapok alapján, országos 
eljárásrend szerint kerülnek megszervezésre. 
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személy-
azonosításra alkalmas igazolványt, diákiga-
zolványt vagy személyi igazolványt vigyenek 
magukkal.

HAtáridő FelAdAt

2021. december 3.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, 
a vizsgát szervező intézménybe.

2022. január 22. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2022. február 18.
Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési 
lapokat a középfokú iskoláknak.

2022. február 22. – március 11.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében.

2022. március 21-22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában.

2022. április 29.
A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.

2022. június 22-24.
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által 
meghatározott időpontban.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanu-
lót vehet fel a középiskola, aki az adott szakmára 
vonatkozó képzési és kimeneti követelmények-
ben (KKK) vagy programkövetelményekben 
előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá pá-
lyaalkalmassági követelményeknek megfelel.

egészségügyi AlkAlmAsság
Az egészségügyi alkalmasság vizsgálatát a közép-
iskola szervezi. Az orvosi szakvéleményre alapo-
zott megállapítás, hogy a képzésbe bekapcsolód-
ni szándékozó tanuló testi adottságai, egészségi 
és pszichikai állapota alapján képes önmaga és 
mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma 

szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és 
a szakmai vizsgára való felkészülésre, valamint a 
vizsga sikeres teljesítésére. Az egészségügyi alkal-
masság elbírálásához kérjük az – esetleges beteg-
séghez kapcsolódó – orvosi leletek bemutatását.

pályAAlkAlmAssági követelmény
A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szak-
mai és vizsgakövetelményben meghatározott 
– azon feltétele, amely alapján megállapítható, 
hogy a szakképzésben részt venni szándékozó 
személy képességei, készségei alapján sikere-
sen fel tud készülni a választott szakképesítés 
komplex szakmai vizsgájára és a választott te-

áltAlános Felvételi elJárás

vékenység, foglalkozás ellátására. Az egészség-
ügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a közép-
iskolában, az iskola által megadott időpontban 
kerülnek lebonyolításra.

kollégiumi elHelyezés
A középiskolába felvett tanulók részére kollégiu-
mi elhelyezést biztosítunk saját kollégiumainkban 
Sopronban és Fertődön. A csornai és kapuvári 
iskolák tanulói pedig a Csornai Középiskolai Kol-
légiumban kerülhetnek elhelyezésre. A kollégiumi 
felvételről részletes tájékoztatást az iskolák adnak. 

Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi 
Technikum és Kollégium
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 60. 
Tel.: 99/523-126 
E-mail cím: kollegiumvezeto@soproniszc.hu
Honlap: www.kollegiumsopron. hu

Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum 
és Kollégium
9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58. Tel.: 99/370-918 
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu 
Honlap: www.porpaczy.hu
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NYITVA ÁLL A PÁLYAVÁLASZTÓK ELŐTT 
A SOPRONI dIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI ALKOTÓMŰHELY

2019. szeptember 25-én, ünnepélyes keretek 
között adták át a Soproni Szakképzési Cent-
rum által létrehozott Soproni Digitális Közös-
ségi Alkotóműhelyt (DKA), a Soproni SZC 
Vas- és Villamosipari Technikumban. 
A műhely a pályaorientációban, a lemorzso-
lódás csökkentésében és a tehetséggon-
dozásban is komoly szerepet játszik. A tan-
műhelyek szigorúságával ellentétben ezek 
nyitott, diákcentrikus terek, ahol vezetett 
módon, de önállóan, saját ötleteiket valósít-
hatják meg a diákok. 
A Soproni DKA-ban a 3D nyomtatás, lézer-
vágás, mikroelektronika, Lego-robot nyújt 
segítséget az alkotásban, miközben fejlődik 
a gyerekek tervezői és vizuális látásmódja. 

A digitalizáció és a robotika mellett kipró-
bálhatók a hagyományos szakmák, többek 
között a könnyűipar, fémipar és faipar. Olyan 
kompetenciák fejleszthetők, amikre egy átla-
gos iskolában ritkán kerül sor, viszont nagyon 
fontosak ahhoz, hogy sikereket érjünk el az 
életben. Ezek azok a képességek, amikre a 21. 
században a gyerekeknek szüksége van, az 
eszközök használata már az ipar 4.0 korszak-
ra készíti fel őket . A DKA-ban a gyerekek úgy 
tanulnak, hogy azt nem is veszik észre. 
A Soproni SZC pályaorientációs tevékenysé-
gének részeként, elsősorban a pályaválasztás 
előtt álló általános iskolásoknak szervezünk 
foglalkozásokat, nyári táborokat, melyekkel a 
szakmák megismertetése a célunk. 
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Előzetes bejelentkezés, időpont-egyeztetés:
Soproni Szakképzési Centrum • Mészárosné Pölöskei Rita pályaválasztási referens

Tel.: 30-242-3326 • E-mail: poloskeir@soproniszc.hu

A Szakképzési Híd Program helyébe más 
lehetőségek léptek. Az általános iskolát 
el nem végzőknek a Dobbantó program 
biztosítja az alapkompetencia fejlesztést, 
amelyet követően a Műhelyiskolába van 
lehetőségük továbblépni és alapfokú vég-
zettséget és szakképesítést szerezni.
A Dobbantó program célja, hogy az okta-
tás vagy a munka világába visszavezető, 
a sikeres egyéni életút megtalálásához 
eljuttató lehetőséget biztosítson. A Dob-
bantó program az általános iskolát el nem 
végzőknek biztosítja az alapkompetenciák 
fejlesztését, amelyet követően a Műhely-
iskolába lehet továbblépni. A Dobbantó 
programban az a tanuló vehet részt, aki 
tizenhatodik életévét betöltötte és alapfo-
kú végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, 
az általános iskolában elvégzett osztályok 
számára vagy a programban való részvé-
tel felső korhatárára vonatkozó korlátozás 
nincsen. A programban egyénre szabott, 
gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesz-
tés történik, rugalmas rendben, új szemlé-
letű értékeléssel..
A Műhelyiskola a szakmai oktatás új meg-
közelítését jelenti: a képzésben részt vevők 

oktatása nem iskolai, tantermi keretek kö-
zött, hanem gyakorlati helyszínen zajlik, 
egy mester és egy pedagógiai mentor által 
támogatva. A Műhelyiskolában részszak-
mát szerezhetnek a tanulók. A részszakma 
megszerzéséről kiállított szakmai bizonyít-
vány államilag elismert alapfokú végzett-
séget és szakképesítést tanúsít és legalább 
egy munkakör betöltésére képesít. A Mű-
helyiskolában a tanulónak a végzettség 
megszerzése nem tanévhez kötött, ma-
ximum két évig tart. Minden ismeret a 
részszakmához kötődik, amelyet a tanuló 
a mesterétől sajátít el, nincsenek kötelező 
közismereti tantárgyak és a hagyományos 
értelemben vett értékelés. Műhelyiskolá-
ban tanulmányokat az folytathat, aki alap-
fokú végzettséggel nem rendelkezik és a 
szakképző iskola Dobbantó programját el-
végezte vagy alapfokú végzettséggel ren-
delkezik és a 16. életévét betöltötte.
Mind a Dobbantó programba, mind a mű-
helyiskolai képzésbe folyamatos a bekap-
csolódás lehetősége, a jelentkezés nem 
tanévhez kötött. A képzést indító intézmé-
nyek köre – a képzési forma rugalmasságá-
ból adódóan – folyamatosan változik.

Rugalmas tanulási utak 
a szakképzésben

dobbAntó progrAm 
és műHelyiskolA 

További részletek a pályaválasztásról és szakmákról 
a www.ikk.hu oldalon
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Az iskolA rövid bemutAtásA   
Intézményünk hagyományainkra, illetve 
kiemelkedő színvonalú tárgyi és személyi 
feltételeinkre alapozva végez általános mű-
veltséget is megalapozó szakmai képzést. 
Az elméleti oktatást jól felszerelt tanterme-
inkben tartjuk. 
Tanműhelyeinkben fémipari és építőipari 
szakmák szakmai oktatása történik. 
Iskolánk rendelkezik egy modern tan-
konyhával, ahol a Turizmus-vendéglátás 
valamint az Élelmiszeripar ágazat diákjai 
készülnek a választott szakmájukra. Tan-
boltunkban Kereskedelmi értékesítő (régi 
megnevezéssel: eladó) tanulóink ismerked-
nek választott szakmájuk alapjaival. 
Iskolánkban idegen nyelvként német nyel-
vet tanítunk, az informatikai képzést mo-
dern számítógépekkel biztosítjuk.

Tanulmányi és sportversenyek szervezésé-
vel segítjük elő tanulóink szakmai és testi 
fejlődését.

képzések rövid bemutAtásA
A 3 éves szakképző iskola első évfolyama 
ágazati alapismereteket adó oktatásból áll, 
majd ágazati alapvizsgát tesznek; ezt köve-
tően történik a konkrét szakma kiválasztása. 
A szakképző iskola 9. évfolyamán minden 
tanuló ösztöndíjban részesül. A 10. és 11. év-
folyamon a tanulók lehetőség szerint duális 
szakmai oktatás formájában, vállalatoknál, 
vállalkozóknál, valós munkakörnyezetben 
tudják elsajátítani a szakmai ismereteket. 
A duális képzésben részt vevő tanulókkal  
a munkáltató szakképzési munkaszerződést 
köt. A tanuló a szakképzési munkaszer-
ződés alapján végzett munkáért havonta 

SOPRONI SZC  
BERG GUSZTÁV 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Cím  9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. 
telefonszám 96/241-333, 70/199 6774
e-mail  berg@berg-kapuvar.hu
Honlap www.berg-kapuvar.hu
igazgató Nagyné Szabó Nikoletta

om azonosító 203051/019
technikai kód 520356
Facebook facebook.com/sszcbgsz2
pályaválasztási  Nagyné Rádler Szilvia
felelős 

TUDÁS-SZAKMA-ESÉLY

munkabérre jogosult. Iskolánkban sajátos 
nevelési igényű tanulók felvétele, oktatása-
nevelése is folyik.
 
Felvételi követelmények
Az intézményünkbe jelentkező tanulók-
nak nem kell részt venni központi írásbeli 
vizsgán. A tanulók az általános iskola 5., 6., 

7. osztály év végi és 8. osztály félévi – va-
lamennyi tantárgyból képzett – átlaguk 
alapján kerülnek rangsorolásra. Tantárgyi 
felmentés esetén csak az osztályozott tan-
tárgyak átlagát számítjuk. A szakképző év-
folyam megkezdésének feltétele az egész-
ségügyi alkalmasság.
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SOPRONI SZC BERG GUSZTÁV SZAKKÉPZŐ ISKOLA

szAkképző iskolAi képzések

tagozat 
-kód

szakma  
azonosító száma, 

megnevezése

képzési 
idő  
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkalmassági 
követelmény* ágazat

0101 4 1013 23 05  
szakács 3 16 E

Turizmus-
vendéglátás

0103 4 0721 05 12  
pék-cukrász 

3 16 E Élelmiszeripar

0104 4 0416 13 02 
kereskedelmi értékesítő 

3 16 E Kereskedelem

0105 4 0732 06 05  
Festő, mázoló, tapétázó 

3 16 E Építőipar

0106 4 0715 10 09 
ipari gépész 3 16 E Gépészet

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény

SZERETETTEL VÁRJUK A NÁLUNK TANULNI SZÁNdÉKOZÓ FIATALOKAT!

kollégiumi elHelyezés:
Igény esetén kollégiumi elhelyezést csornai középiskolai kollégiumban tudunk biztosítani.

SOPRONI SZC BERG GUSZTÁV SZAKKÉPZŐ ISKOLA
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SOPRONI SZC  
FÁY ANDRÁS  
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  
KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM
Cím 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
telefonszám 99/510-092
e-mail  fay@sopron.hu
 fay.levelezes@gmail.com
Honlap http://fay.sopron.hu
igazgató Siposné Rétfalvi Edina

om azonosító 203051/018
technikai kód 520355
Facebook facebook.com/fay.technikum
pályaválasztási Módlyné Erdélyi Anita
felelős igazgatóhelyettes 

A 2020/21-es tanévtől a szakgimnáziumi 
rendszert a technikusi képzés váltotta fel 
a szakképzésben. A 12. évfolyam végén di-
ákjaink magyar, matematika és történelem 
tantárgyakból tehetnek előrehozott érett-
ségi vizsgát, a 13. évfolyam végén pedig 
idegen nyelvből, és ekkor történik a tech-
nikusi vizsga letétele is. Magas óraszámban 
zajlik az idegen nyelv oktatása, a bevezetett 
ösztöndíjrendszer pedig már a 9. évfolyam-
tól motiválhatja a diákokat a minél jobb ta-
nulmányi eredmények elérésére.
Iskolánk a Gazdálkodás és menedzsment 
(közgazdaság), valamint a Közlekedés és 
szállítmányozás ágazatokon képez szakem-
bereket a gazdasági szféra számára. 
A két tanítási nyelvű Gazdálkodás és me-
nedzsment (tagozatkód: 0201, 0202) ága-
zaton az érettségire való felkészítés, a szak-
mai ismeretek elsajátítása mellett a magas 
szintű, piacképes nyelvtudás megszerzése 
is a képzés feladata. A magyar-angol és a 
magyar-német két tanítási nyelvű képzések 
egy évfolyamos intenzív nyelvi előkészítő 
évfolyammal kezdődnek. Az előkészítő év-
folyamon 18 nyelvórában biztosítjuk a ta-

nulók számára a célnyelv szóbeli és írásbeli 
szegmenseinek magas szintű elsajátítását. 
Az érettségi tantárgyakból (magyar, törté-
nelem, matematika) kompetenciafejlesztés 
történik az előkészítő évfolyamon. A to-
vábbi öt évfolyamon diákjaink a célnyelvet 
emelt óraszámban tanulják tovább. Emel-
lett a célnyelvi civilizáció, a történelem és a 
marketing szakmai tantárgy oktatása folyik 
angol, illetve német nyelven.
Tanulmányaik végén diákjaink emelt szintű 
érettségi vizsgát tehetnek idegen nyelvből, 
és középszintű érettségi vizsgát célnyelven 
kettő érettségi vizsgatantárgyból. Ezzel a 
sikeres érettségi vizsga a felsőfokú nyelv-
vizsgával lesz egyenértékű, amely tovább-
tanulás esetén többletpontot jelent.
A két tanítási nyelvű  Gazdálkodás és menedzs-
ment ágazatos képzésünkön megszerezhető 
szakma: Pénzügyi-számviteli ügyintéző.
Az általános tantervű, 5 év alatt érettségire 
és a technikusi vizsgára is felkészítő osztá-
lyainkban (tagozatkód: 0211, 0212) Gazdál-
kodás és menedzsment, valamint Közleke-
dés és szállítmányozás ágazaton képezünk 
szakembereket.

Az iskolában folyó gyakorlati oktatás mel-
lett, lehetőség szerint duális képzés kere-
tében, a városunkban működő piacvezető 
cégeknél töltött gyakorlaton bővíthetik 
szakmai ismereteket diákjaink.

A Fáy-bAn A 13. évFolyAm végén  
megszerezHető szAkmák:
•	Gazdálkodás	és	menedzsment	ágazaton:	
 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
•		Közlekedés	és	szállítmányozás	ágazaton:
 Logisztikai technikus

Felvételi követelmények
A két tAnítási nyelvű képzéseinkre 
(tagozatkódok: 0201, 0202):
•	központi	írásbeli,	maximum	50	pont
•	 tanulmányi	 eredmények:	 7.	 év	 végi	 és	 8.	

félévi osztályzatok matematika, magyar 
nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen 
nyelv tantárgyakból, maximum 50 pont

Központi írásbelire ingyenesen online fel-
készítést tartunk minden szerdán 15.00 
órától. Erről további információ elérhető:  
www.fay.sopron.hu/felkeszito/

Az áltAlános tAntervű osztályokbA 
(tagozatkódok: 0211, 0212)
•	A	 felvételi	pontszámot	kizárólag	a	 tanul-

mányi eredmények alapján számítjuk: 7. év 
végi és 8. félévi osztályzatok matematika, 
magyar nyelv, magyar irodalom, történe-
lem, idegen nyelv tantárgyakból dupláz-
va, maximum 100 pont. Központi felvételi 
vizsga ezeken a képzéseken nincs.
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SOPRONI SZC FÁY ANdRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZdASÁGI TECHNIKUM

kollégiumi ellátás
A középiskolai kollégiumban biztosított 
tanulóink számára a kollégiumi ellátás. 
A kollégium címe: 
9400 Sopron, Ferenczy János utca 60.
A kollégium honlapja: 
http://kollegiumsopron.hu/kollegium/
 

nyitott kApuk nApJA
• 2021. november 08. 17 órától
• 2021. december 06. 17 órától
Az intézményről és a pályaválasztásról to-
vábbi információ az iskola honlapján érhető 
el: www.fay.sopron.hu/felveteli/
szAkmák délelőttJe
• 2021. november 10. 9 órától

 teCHnikumi képzések

tagozat 
-kód ágazat szakma azonosító  

száma, megnevezése

képzési 
idő  
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0201 Gazdálkodás és 
menedzsment

5 0411 09 01 
pénzügyi–számviteli 

ügyintéző 
két tanítási nyelvű  

magyar-angol képzés

1+5 16 N

0202 Gazdálkodás és 
menedzsment

5 0411 09 01 
pénzügyi–számviteli 

ügyintéző 
két tanítási nyelvű  

magyar-német képzés

1+5 16 N

0211 Gazdálkodás és 
menedzsment

5 0411 09 01 
pénzügyi–számviteli 

ügyintéző
5 32 N

0212 Közlekedés és 
szállítmányozás

5 1041 15 06 
logisztikai technikus 5 32 N

* N: Nincs alkalmassági követelmény

SOPRONI SZC FÁY ANdRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZdASÁGI TECHNIKUM
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SOPRONI SZC  
HANdLEr NÁNdOr  
TECHNIKUM
Cím 9400 Sopron, Halász utca 9-15.
telefonszám 99/506-490
e-mail  info@handler.hu
Honlap www.handler.hu
igazgató Kósa Éva

om azonosító 203051/016
technikai kód 520354
Facebook Soproni SzC Handler  
 Nándor Technikum
pályaválasztási  Schmuck Vivien
felelős nevelési igazgatóhelyettes

teCHnikumi képzések
A képzési idő 5 év. Tanulóink a közismereti 
tárgyak mellett a választott ágazat, majd 
szakma ismereteit sajátítják el. A 4. év vé-
gén előrehozott érettségi vizsgát tesznek 
magyar nyelv és irodalom, matematika és 
történelem tantárgyakból. Az 5. év végén 
van az érettségi vizsga idegen nyelvből és 
technikus képesítő vizsga.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai vég-
zettség

szAkképző iskolAi képzések
A képzési idő 3 év. Tanulóink miután meg-
ismerik a választott ágazatot és elsajátítják 
a választott szakma ismereteit a 3. év vé-
gén szakmai vizsgát tesznek.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai vég-
zettség

Felvételi követelmények:
A felvételi sorrendet a 7. osztály év végi és 
a 8. osztály félévi osztályzatainak összege 
alapján határozzuk meg.

teCHnikumi képzések

tagozat 
-kód ágazat szakma azonosító  

száma, megnevezése

képzési 
idő  
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0310 Informatika és 
távközlés

5 0612 12 02  
informatikai rendszer- 

és alkalmazás-
üzemeltető technikus

5 32 P

0311 Fa- és bútoripar
5 0722 08 02  

Faipari technikus 5 26 E

0312 Kreatív
5 0212 16 07  
dekoratőr 5 16 E/P

0313 Kreatív
5 0213 16 09  

grafikus 5 48 E/P

0314 Szépészet
5 1012 21 01   

Fodrász 5 35 E

0315 Szépészet
5 1012 21 03  

kozmetikus technikus 5 35 E

0316 Szépészet
5 1012 21 02  

kéz- és lábápoló 
technikus

5 26 E/P

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény

nyitott kApuk nApJA
Időpont: 2021. november 8-án 
és november 15-én 16.30 óra
Helyszín: 9400 Sopron, Halász utca 9-15.

egyéb táJékoztAtók időpontJAi:
Alkotó diákok Tárlata: 
2021. november 5-19.
Iskola – Sopron, Halász utca 9-15.

Szakmák délelőttje: 
2021. november 10. 9-14 óráig
Iskola – Sopron, Halász u. 9-15.
Tanműhely – Sopron, Hőközpont u. 1.
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szAkképző iskolAi képzések

tagozat 
-kód ágazat megszerezhető 

szakképesítés

képzési 
idő  
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0326 Építőipar
4 0732 06 01  

ács 3 12 E

0329 Építőipar
4 0732 06 02  

bádogos 3 12 E

0324 Építőipar
4 0732 06 03  

burkoló 3 14 E

0323 Építőipar
4 0732 06 05  

Festő, mázoló, tapétázó 3 32 E/P

0327 Építőipar
4 0732 06 08  

kőműves 3 14 E

0330 Építőipar
4 0732 06 14  

tetőfedő 3 12 E

0321 Fa- és bútoripar
4 0722 08 01  

Asztalos 3 32 E

0328 Kreatív 4 0723 16 03  
divatszabó

3 16 E

0331 Kreatív
4 0214 16 04  
kerámia és 

porcelánkészítő
3 16 E

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény

SOPRONI SZC HANdLER NÁNdOR TECHNIKUM SOPRONI SZC HANdLER NÁNdOR TECHNIKUM
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SOPRONI SZC 
HUNYADI JÁNOS 
TECHNIKUM

om azonosító 203051/ 025
technikai kód 520359
Facebook www.facebook.com/csorna.hunyadi
instagram www.instagram.com/hunyadicsorna

Cím 9300 Csorna, Soproni út 97.
telefonszám 96/261-313, 70/658 3053
e-mail  info@hunyadicsorna.hu
Honlap www.hunyadicsorna.hu
igazgató Kovács Istvánné

Az iskolA rövid bemutAtásA
Intézményünk a Rábaköz egyik legkiemel-
kedőbb középiskolája. 1947 szeptembe-
rében kezdte meg működését. Több mint 
70 éves története alatt többször változott 
a fenntartó, képzési kínálatában is folyama-
tosan alkalmazkodott a helyi igényekhez.
Az intézmény képzési kínálata az elmúlt 
években letisztult. Mára technikumi és   szak-
gimnáziumi tagozatokkal rendelkezünk. 
A helyi és a régiós igényeket fi gyelembe 
véve az érettségire és a továbbtanulásra 
való felkészítés mellett elsősorban a tech-
nikusi végzettség megszerzésére ösztö-
nözzük diákjainkat. Fontos feladatunknak 

tekintjük a felnőttképzésbe való bekapcso-
lódást. Ehhez adott a megfelelő szakmai 
tudással és pedagógiai módszerrel rendel-
kező oktatói testület. Lehetőség van 2 év 
alatt érettségit szerezni a szakmunkás vagy 
szakiskolai végzettséggel rendelkezőknek 
is. Folyamatosan bővítjük a felnőttek okta-
tása keretében  indítható osztályokat, cso-
portokat és tanfolyami képzéseket. Dajka, 
Személy- és vagyonőr képzéseinket az idei 
tanévtől folyamatosan szervezzük. 
A felvett tanulók részére kollégiumi elhe-
lyezést biztosítunk a Csornai Középiskolai 
Kollégiumban.

képzéseink

közszolgálAti teCHnikus 
(technikumi képzés) 
Képzési idő: 5 év. 
A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés 
zajlik. A 10. évfolyam végén a tanulók 
alapvizsgát tesznek, utána kezdődik meg 
a szakmai oktatás.
végzettség: 
Érettségi + technikusi oklevél 
A képzés szakmairányai: 
Közigazgatási ügyintéző 
vagy Rendészeti technikus

vállAlkozási ügyviteli ügyintéző 
(technikumi képzés)
Képzési idő: 5 év
A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés 
zajlik. A 10. évfolyam végén a tanulók 
alapvizsgát tesznek, utána kezdődik meg 
a szakmai képzés. 
végzettség: 
Érettségi + technikusi oklevél 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

pedAgógiAi munkAtárs 
(szakgimnáziumi képzés)
Képzési idő: 4+1 év.
Alapvizsga nincs, a 12. évfolyam végén 
minden közismereti tantárgyból és szak-
mai tárgyból is érettségi vizsga van. 
Érettségi után a 13. évfolyamon technikusi 
oklevelet szerezhetnek a tanulók. 
végzettség: 
Érettségi + technikusi oklevél
A képzés szakmairányai: 
Pedagógiai asszisztens 
vagy Gyógypedagógiai asszisztens
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SOPRONI SZC HUNYAdI JÁNOS TECHNIKUM

Felvételi követelmények 
Iskolánk központi írásbeli felvételit nem szervez.  A felvételizők rangsorolása kizárólag a 
hozott pontszám (a megjelölt tantárgyak 7. év végi és 8. félévi osztályzatainak összege) 
alapján történik a pedagógiai és a vállalkozási ügyintéző képzésen.
A 0801 kódú – Közszolgálati technikus – tagozaton fizikális, erőnléti felmérést is tartunk 
(helyből távolugrás, hanyatt fekvésből felülés, hajlított karú függés, ingafutás 10  x 10 
méter, kötélmászás).
A fizikális felmérés tervezett időpontjai:
•	2022.	február	22.	(kedd)	14.00	órakor
•	2022.	március	01.	(kedd)	14.00	órakor	(akadályoztatás	esetén)
szakmák délelőttje: 2021. november 10. (szerda)
nyílt napok:	2021.	november	23.	(kedd)	•	2021.	november	25.	(csütörtök)

teCHnikumi képzések

tagozat 
-kód ágazat

szakma 
azonosító száma, 

megnevezése

A szakma 
szakmairányai

képzési  
idő 
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkal- 
massági 
követel- 

mény

0801 Rendészet és 
közszolgálat

5 0413 18 01 
közszolgálati  

technikus

Közigazgatási 
ügyintéző,  
Rendészeti 
technikus

5 32 F*

0802 Gazdálkodás és 
menedzsment 

5 0411 09 02 
vállalkozási 

ügyviteli 
ügyintéző

Vállalkozási 
ügyviteli 

ügyintéző
5 32 –

szAkgimnáziumi képzés

0803 Pedagógia
27 40119 01 
pedagógiai  
munkatárs

Pedagógiai 
asszisztens,  

Gyógy- 
pedagógiai 
asszisztens

4+1 32 –

* F: Fizikális és erőnléti felmérés  

SOPRONI SZC HUNYAdI JÁNOS TECHNIKUM
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SOPRONI SZC  
KOSSuTH LAjOS  
SZAKKÉPZŐ ISKOLA
Cím 9300 Csorna, Kossuth u. 30. 
telefonszám 96/261-460 
e-mail  szakisk@kossuth-csorna.edu.hu
Honlap www.kossuth-csorna.hu 
igazgató Göncz Tibor

om azonosító 203051/023
technikai kód 520358
Facebook facebook.com/kossuthcsorna 
pályaválasztási Kiss Zoltán
felelős

„SZAKKÉPZÉS A RÁBAKöZBEN”

képzési rendszerünk
9. osztályban közismereti tantárgyak mel-
lett a tanulók szakmai órákon megismer-
kednek választott ágazatuk alapjaival. Heti 
rendszerességgel gyakorlati órák keretében 
tanműhelyben, tankonyhán, illetve üzlet-
ben tanulják a szakmájukat. Felkészülnek 
az év végi szakmai ágazati alapvizsgára 
és portfóliót készítenek. 10. osztályban túl-
nyomó részben szakmai tantárgyak segít-
ségével, a tanulók elsajátítják szakmájukat.  
A gyakorlati képzés ideje is megnő 30-70% 
arányban.
A duális képzés rendszerében, külső gya-
korlati helyen szerzik meg ismereteiket, 
ahol munkaszerződéssel, fizetést is kap-
nak. 11. osztályban szinte csak szakmai 
tárgyak segítik a tanulókat a szakmai vizs-
gákra történő felkészülésre.

Duális rendszerben 30-70% az elmélet és 
a gyakorlat aránya. Folytatódik a munka-
szerződésük, fizetésük emelkedhet. Szak-
mai vizsgák során számot adnak tudásuk-
ról. A 3 év elvégzése utáni sikeres szakmai 
vizsga után egyösszegű pénzbeli támoga-
tásban részesülnek a tanulók.

Felvételi elJárás
Az intézményünkbe jelentkező tanulók-
nak nem kell részt venni a központi írás-
beli vizsgán. A tanulók az általános iskola 
5. 6. 7. év végi és a 8. félévi – valamennyi 
tantárgyból képzett – átlaguk alapján ke-
rülnek rangsorolásra. Tantárgyi mentesség 
esetén csak az osztályozott tantárgyak át-
lagát számoljuk.
A szakképző évfolyam megkezdésének 
feltétele az egészségügyi alkalmasság.

kollégium
Igény esetén helyi kollégiumban tudunk el-
helyezést biztosítani diákjainknak.

képzéseink
A turizmus-vendéglátás ágazat  
során a tanulók a következő témákból 
szereznek ismereteket: 
•	Cukrászati	félkész	termékek,	édes-	sós	

tea- uzsonnasütemények
•	Torták,	szeletek,	tekercsek,	minyonok
•	Hagyományőrző	magyar	kikészített	süte-

mények
•	Pohárkrémek,	bonbonok,	tányérdesszertek
•	Vegetáriánus	ételek
•	Éttermi	tészták	és	egyéb	befejező	fogások
•	Hidegkonyhai	készítmények
•	Sajátos	étkezési	igényeket	kiszolgáló	

ételek és a szállodai reggeliztetés
•	Korszerű	konyhatechnológiák	és	azok	

alkalmazása
•	Kínálattervezés,	étlap	és	étrend	
•	A	konyhai	munka	tervezésével,	 

szervezésével és irányításával 
 kapcsolatos ismeretek

A gépészet ágazat főbb témakörei:  
•	Gépészeti	alapozó	feladatok
•	Anyagvizsgálatok	és	geometriai	mérések
•	Esztergályos,	marós,	köszörűs	feladatok,	

kézi és gépi forgácsolások
•	Hidegalakítás,	forrasztások,	 

hegesztések készítése
•	Műszaki	rajzokat	olvasása,	értelmezése	 

és készítése
•	Műszaki	mérések,	vizsgálatok,	minőségel-

lenőrzés végzése
A kereskedelem ágazatban résztvevők 
a képzés elvégzésével képessé válnak:
•		Kereskedelmi	vállalkozásokban	kiszolgál-

ni és tájékoztatni a vásárlókat
•		Az	áruk	raktározásával,	állagmegóvásával,	

kapcsolatos tevékenységeket elvégezni
•		Az	árukat	értékesítésre	előkészíteni,	

eladótérbe kihelyezni
•		Az	áruk	beszerzésében	közreműködni,	az	

árubeszerzést lebonyolítani
•		Árukat	átvenni,	készletezni,	értékesíteni
•		Vevőket	kiszolgálni,	tájékoztatni
•		Ellátni	a	kereskedelmi	egység	szabályszerű	

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat



27 28SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

szAkképző iskolAi képzések

tagozat 
-kód

szakma  
azonosító száma, 

megnevezése

képzési 
idő  
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkalmassági 
követelmény* ágazat

0701 4 1013 23 01  
Cukrász 3 16 E

Turizmus-
vendéglátás

0702 4 1013 23 05  
szakács 3 16 E

Turizmus-
vendéglátás

0703
4 1013 23 04  
pincér – vendégtéri 
szakember

3 16 E
Turizmus-
vendéglátás

0704 4 0715 10 07  
gépi és CnC forgácsoló 

3 16 E Gépészet

0705 4 0715 10 09  
ipari gépész 3 16 E Gépészet

0706 4 0416 13 02 
kereskedelmi értékesítő 3 32 E Kereskedelem

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény

SOPRONI SZC KOSSUTH LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SOPRONI SZC KOSSUTH LAJOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA
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SOPRONI SZC 
POrPÁCZY ALAdÁr 
TECHNIKum ÉS KOLLÉgIum

om azonosító 203051/021
technikai kód 520357
Facebook Soproni SzC-Porpáczy-Aladár- 
 Technikum- és Kollégium
pályaválasztási  Lévay-Gál Katalin
felelős 

Cím 9431 Fertőd, 
 Madách sétány 2/D
telefonszám 99/537-162
e-mail  porpaczy@porpaczy.hu
Honlap www.porpaczy.hu
igazgató Wellner Andrea

Az iskolA rövid bemutAtásA
Korszerű technikával felszerelt iskolában 
várjuk azokat, akik sikeres szakmát és érett-
ségit szeretnének. Kihasználva a határ kö-
zelségét, a magyar-osztrák képzésben a 
szakmai tanárok Ausztriából járnak át taní-
tani. Diákjaink a 11. évfolyamtól kezdve, heti 
egy nap az osztrák diákokkal együtt vesz-
nek részt Frauenkirchenben szakmai okta-

tásban. A turisztikai képzés során a szakmai 
tárgyak tanítása a térség turisztikai szak-
embereinek, egyetemi oktatóinak, vállalko-
zóinak bevonásával történik, kihasználva a 
Fertőszéplaki Tájházak adta lehetőségeket 
is. A Tájházak működtetésével jelentős sze-
repet vállalunk a közművelődésben, a térsé-
gi, a világörökségi értékek megőrzésében 
és megismertetésében.

Felvételi követelmények
Pénzügyi-számviteli ügyintéző nyelvi elő-
készítő évfolyammal induló képzés eseté-
ben: központi írásbeli (matematika és ma-
gyar nyelv és irodalom) és szóbeli vizsga 
(német vagy angol nyelv), valamint a ta-
nulmányi eredmények alapján. 
Turisztika: a tanulmányi eredmények át-
laga alapján történik. A tanulmányi terü-
letre mozgásszervi fogyatékos tanulók is 

jelentkezhetnek. (A felvételi eljárás so-
rán az azonos teljesítményt elérő tanulók 
közül a rangsor elkészítésénél előnyben 
részesítjük a halmozottan hátrányos hely-
zetű tanulót, ezt követően azt a jelentke-
zőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye az iskola székhelyének, 
telephelyének településén található, illetve 
akinek sajátos helyzete azt indokolja.)

porpáczy Aladár 
technikum

kollégiumi elHelyezés 
3 és 5 ágyas szobákban. Kollégiumunk jó 
feltételeket biztosít a tanuláshoz, művelő-
déshez, sporthoz és kikapcsolódáshoz.

A képzések rövid bemutAtásA
Intézményünkben kiemelkedő szerepe van 
az idegen nyelv oktatásának. Tanulóink 
mindkét képzés után egy vagy két nyelvből 
(német és angol) nyelvvizsgával lépnek ki a 
munkaerőpiacra. A „Határtalanul” program 
segítségével erdélyi kirándulásra mennek 
diákjaink, emellett nagyon sok projektben, 
szakmai rendezvényen, versenyen szere-
pelnek sikeresen.

9. osztály nyelvi (előkészítő) évfolyam
pénzügyi-számviteli ügyintéző
magyar-osztrák képzés
Képzés kódja: 0501
Kooperációs tanterv alapján a közismereti 
tantárgyakat magyarul, a szakmai tantár-
gyakat (gazdasági informatika, üzemgaz-

daságtan, számvitel, marketing, projektma-
nagement) valamint a német és az angol 
nyelvet pedig németül tanulják diákjaink. 
A szakmai gyakorlat részben Fertődön, 
részben Ausztriában folyik, ezért osztrák 
diákigazolványra is jogosultak tanulóink. 
A 13. évfolyam végén diákjaink magyar és 
osztrák érettségi-képesítő vizsgát tesznek. 
Az osztrák érettségi bizonyítvány ausztriai 
továbbtanulásra, illetve ausztriai ösztöndíj-
ra jogosíthat és egyben felsőfokú német 
nyelvvizsgával egyenértékű.
Nyelvi előkészítő: A német és angol nyelv 
elsajátítására ad intenzív lehetőséget.

turisztikai technikus képzés 
Képzés kódja: 
0502 német nyelv, 
0503 angol nyelv
Intézményünk a térség munkaerőpiaci 
igényeire reagálva a környéken lévő szak-
képzésbe bevont cégek, vállalkozások 
és a Fertőszéplaki Tájházak adottságait 

nyitott kApuk nApJA, szAkmák délelőttJe
2021.	november	10.,	9-14	óráig	•	Helye:	Iskolánk,	9431	Fertőd,	Madách	sétány	2/D
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SOPRONI SZC PORPÁCZY ALAdÁR TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

porpáCzy AlAdár teCHnikum

tagozat 
-kód ágazat

szakma 
azonosító száma, 

megnevezése

A szakma 
szakmairányai

képzési  
idő 
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

0501 Gazdálkodás és 
menedzsment

5 0411 09 01 
pénzügyi-számviteli 

ügyintéző 
Magyar-osztrák 

pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

Nyelvi előkészítő 
évfolyammal

1+5 32

0502

Turizmus-
vendéglátás

5 1015 23 07 
turisztikai technikus 

elsődleges nyelv: 
német nyelv

  Idegenvezető, 
Turisztikai szervező

5 16

0503

5 1015 23 07 
turisztikai technikus 

elsődleges nyelv: 
 angol nyelv

Idegenvezető, 
Turisztikai szervező, 5 16

A turisztikai technikus képzésnél pályaalkalmasság és egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges!

kihasználva korszerű, széles gazdasági 
és marketing ismeretekkel, német, angol 
magas szintű nyelvismerettel rendelkező 
szakemberek képzését vállalja fel. A képzés 
sokrétűségének köszönhetően a Turisztikai 
szervező szakember közre tud működni a 
felsővezetői döntést igénylő üzleti-, gaz-

dálkodási-, pénzügyi-, és marketingtervek 
kidolgozásában. A tanítási időben szerve-
zett szakmai kirándulások, az összefüggő 
nyári szakmai gyakorlatok és a duális kép-
zés segítségével tanulóink a mindennapi 
életből vett tudás és tapasztalat birtoká-
ban lépnek ki a munkaerőpiacra.

SOPRONI SZC PORPÁCZY ALAdÁR TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM
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SOPRONI SZC 
VAS-ÉS VILLAmOSIPArI 
TECHNIKUM

om azonosító 203051/002
technikai kód 520352
Facebook vasvilla [dök]
pályaválasztási  Káldi Sándor 
felelős  igazgatóhelyettes 

Cím 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.
telefonszám 30/600 2726
e-mail  titkarsag@vasvill.hu
Honlap www.vasvill.hu
igazgató Bokor Ákos

Felvételi követelmények
A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az 
általános iskola által közölt – 7. osztály tanév 
végi és 8. osztály félévi – érdemjegyek alapján 
történik; az iskola felvételi vizsgát nem tart.

A felvételi kérelmek elbírálásának szem-
pontjai:
•	Az	általános	iskola	7.	osztály	tanév	végi,	

illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei 
a magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem és idegennyelv, továbbá a 
választott ágazatban fontos tantárgyból 
(Informatika és távközlés ágazat: infor-

matika, Specializált gép- és járműgyár-
tás, Elektronika és elektrotechnika, Gé-
pészet, Épületgépészet ágazatok: fi zika, 
Sport ágazat: testnevelés).

•	A	szakmai	képzés	megkezdéséhez	egész-
ségügyi alkalmasság, a sport ágazat 
osztályába való felvételhez testnevelési 
képességek, készségek megléte szüksé-
ges. Az alkalmassági vizsgálatra, illetve 
vizsgára február 22. és március 11. között 
kerül sor.

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

teCHnikum

tagozat 
-kód ágazat szakma

azonosító száma, megnevezése

képzési 
idő
(év)

Felvehető 
létszám

(fő)

Alkal-
massági 
követel-

mény

0611 Informatika és 
távközlés

5 0612 12 02 
informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus
5 0613 12 03 

szoftverfejlesztő és -tesztelő

5 32 N

0613
Specializált 
gép- és 
járműgyártás

5 0714 19 12 
mechatronikai technikus 5 32 E

0614
Specializált 
gép- és 
járműgyártás

5 0716 19 04 
gépjármű mechatronikai 

technikus 
szakmairány: szervíz

5 32 E

0615 Sport
5 1014 20 01 

Fitness-wellness instruktor 5 16 E, P

0616 Sport
5 1014 20 02 

Sportedző (kosárlabda, 
labdarúgás) - sportszervező

5 16 E, P

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  N: Nincs alkalmassági követelmény P: Pályaalkalmassági követelmény
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SOPRONI SZC VAS-ÉS VILLAMOSIPARI TECHNIKUM

szAkképző iskolA

tagozat 
-kód ágazat szakma 

azonosító száma, megnevezése

képzési  
idő 
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkal- 
massági 
követel- 

mény

0621 Elektronika és 
elektrotechnika

4 0713 04 07  
villanyszerelő – szakmairány: 

épületvillamosság
3 32 E

0622 Gépészet
4 0715 10 07  

gépi és CnC forgácsoló 3 24 E

0623 Épületgépészet
4 0732 07 03  

központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő

3 32 E

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény

SOPRONI SZC VAS-ÉS VILLAMOSIPARI TECHNIKUM
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SOPrONI SZC VENdÉgLÁTó,  
KErESKEdELmI TECHNIKum  
ÉS KOLLÉgIum

om azonosító 203051/014
technikai kód 520353
Facebook facebook.com/svk.sopron
igazgató Sterbenz László 

Cím 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.
telefonszám 99/312-779
e-mail  svk@svk.hu
Honlap www.svk.hu

érdekesség
Iskolánk épületében több mint száz éve folyik oktatás. Az 1967-68-as tanévtől jelent meg 
a kereskedelmi képzés mellett a vendéglátó szakközépiskolai osztály. Napjainkra a város 
meghatározó szakképző iskolája lettünk köszönhetően színvonalas képzéseinknek. Neve-
lési és oktatási eredményeinket jól mutatják a hazai és nemzetközi szakmai versenyeken 
való sikereink.

képzések rövid bemutAtásA

technikum
Diákjaink az öt év folyamán közismereti 
képzés mellett szakmai-, elméleti-, és gya-
korlati oktatásban vesznek részt. A négy 
kötelező közismereti tárgyból (magyar 
nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 
matematika) tesznek érettségit a diákok,  
a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája 
lesz egyben az ötödik érettségi tantárgyuk. 
Így a 13. év végi sikeres vizsga után két vég-
zettséget igazoló bizonyítványt kaphatnak 

a tanulók. Kézhez kaphatják az érettségi-, 
és a technikusi végzettséget igazoló bizo-
nyítványukat.

szakképző iskola
A szakképző iskola 3 éves; a közismereti ok-
tatással párhuzamosan szakmai elméleti és 
gyakorlati oktatás folyik. Az első év ágazati 
ismereteket adó képzés, az azt követő két 
évben duális képzés folyik, munkaszerző-
dés keretén belül. A sikeres szakmai vizs-
ga után lehetőség nyílik az érettségi vagy  
a technikusi képzettség megszerzésére.
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SOPRONI SZC VENdÉGLÁTÓ, KERESKEdELMI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

teCHnikumi képzések

tagozat 
-kód ágazat szakma 

azonosító száma, megnevezése

képzési  
idő 
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkal- 
massági 

követelmény

0401 Turizmus-
vendéglátás

5 1013 23 08 
vendégtéri szaktechnikus 5 32 E/P

0402 Turizmus-
vendéglátás

5 1013 23 06 
szakács szaktechnikus 5 32 E/P

0403 Turizmus-
vendéglátás

5 1013 23 02 
Cukrász szaktechnikus 5 32 E/P

0404 Kereskedelem
5 0416 13 03 

kereskedő és webáruház 
technikus

5 32 E/P

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény

Jó HA tudod!
egészségügyi alkalmasság: 
annak az orvosi szakvéleményre alapozott 
megállapítása, hogy a képzésbe bekapcso-
lódni szándékozó tanuló testi adottságai, 
egészségi és pszichikai állapota alapján ké-
pes önmaga és mások veszélyeztetése nél-
kül a választott szakma szerinti tevékeny-
ség, foglalkozás gyakorlására és a szakmai 
vizsgára való felkészülésre.

pályaalkalmassági követelmény:
a szakképzésbe történő bekapcsolódás 
– szakmai és vizsgakövetelményben meg-
határozott – azon feltétele, amely alapján 
megállapítható, hogy a szakképzésben 
részt venni szándékozó személy képessé-
gei, készségei alapján sikeresen fel tud ké-
szülni a választott szakképesítés komplex 
szakmai vizsgájára és a választott tevé-
kenység, foglalkozás ellátására.

SOPRONI SZC VENdÉGLÁTÓ, KERESKEdELMI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

szAkképző iskolAi képzések

tagozat 
-kód ágazat szakma 

azonosító száma, megnevezése

képzési  
idő 
(év)

Felvehető 
létszám 

(fő)

Alkal- 
massági 

követelmény

0411 Turizmus-
vendéglátás

4 1013 23 01 
Cukrász 3 32 E/P

0412 Turizmus-
vendéglátás

4 1013 23 04 
pincér - vendégtéri szakember 3 24 E/P

0413 Turizmus-
vendéglátás

4 1013 23 05 
szakács 3 24 E/P

0415 Turizmus-
vendéglátás

4 1013 23 03 
panziós-fogadós 3 16 E/P

0414 Kereskedelem
4 0416 13 02 

kereskedelmi értékesítő 3 32 E

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény



41 42SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Kollégiumunk Sopron belvárosától néhány 
percre, helyi és távolsági busszal könnyen 
megközelíthető helyen található. A Sopro-
ni Szakképzési Centrumhoz tartozó iskolák 
nappali képzésében résztvevő középiskolái 
számára kínál térítésmentes elhelyezést.
Jelenleg 150 fős tanulói létszámmal, 7 fős 
oktatói testülettel otthonos, családias lég-
kört tudunk biztosítani. A tanulmányi mun-
ka támogatása mellett az egyéni törődésre 
és a változatos szabadidős tevékenységek-

re is nagy hangsúlyt fektetünk. A közel-
múltban történt felújítás nagy mértékben 
hozzájárult a korszerű életkörülmények 
megteremtéséhez.  Az intézmény egész te-
rületén biztosított a szabad internet és WIFI 
hozzáférés.
Oktatói testületünk legfontosabb feladatá-
nak tekinti az eredményes tanuláshoz szük-
séges biztos háttér kialakítását.
Csoportvezetőink segítenek a megfelelő 
tanulási módszerek, technikák kiválasztásá-

KOLLÉgIum
Cím  9400 Sopron, Ferenczy J. u. 60. 
telefonszám 99/523-126, +36/20/590-6743
e-mail  kovacs1967istvan@gmail.com
Honlap www.kollegiumsopron.hu
kollégiumvezető: Kovács István 

SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZŐ dIÁKOKAT!

ban, az egyéni tanulási stratégia kialakításá-
ban. Nagy hangsúlyt fektetünk a hátrányok 
leküzdésére, tanulóink egyéni felzárkózta-
tására. Ennek érdekében rendszeres szak-
tanári segítséget biztosítunk matematiká-
ból, idegen nyelvből, történelemből és a 
műszaki tantárgyakból.
A tanulmányi munka támogatása mellett 
fontosnak tartjuk, hogy a szabadidő hasz-
nos eltöltésére ösztönözzük diákjainkat. 
Ennek érdekében több szakkör közül vá-

laszthatnak, amelyek lehetőséget kínálnak, 
természetjárásra, sportolásra és tehetség-
fejlesztésre is. A kollégium uszodabérletet 
biztosít az úszást kedvelők számára.
Olyan légkör kialakítására törekszünk, 
amely lehetővé teszi diákjaink számára, 
hogy bizalommal forduljanak hozzánk 
problémáikkal.
A kollégiumi felvételről információk honla-
punkon találhatók, valamint további tájé-
koztatást adnak az iskolák beiratkozáskor.
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