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Szakképzési rendszer
2020/2021. tanév

Technikum
Az elmúlt évek szakgimnáziuma, amelyben a 
nevelés-oktatás 5 éves: 2 év ágazati alapokta-
tás + 3 év szakirányú oktatás. Először ágazatot 
kell csak választani, 10. évfolyam végén ágazati 
alapvizsgát tesznek a tanulók, majd a 10. évfo-
lyam után történik a szakmaválasztás. Matema-
tikából, magyarból, történelemből, valamint egy 
idegen nyelvből ugyanaz a tananyag tartalom, 
mint a gimnáziumban. Matematika, magyar és 

történelem tantárgyakból érettségi vizsgával zárul 
az oktatás 12. évfolyam végén, a 3 tantárgyból elő-
rehozott érettségi lehetőséggel. 13. évfolyam nyelvi 
érettségi és technikusi vizsgával zárul. A technikusi 
vizsga emelt színtű érettségi tantárgynak számít, a 
szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy. Az 
5. év végén egyszerre kapnak a tanulók érettségi bi-
zonyítványt és technikusi oklevelet.
A képzésben résztvevő tanulók a 11. évfolyamtól 
ösztöndíjat kapnak.

Szakképző iskola
Az elmúlt évek szakközépiskolája, amelyben a 3 
éves szakmai képzés szakmai vizsgával zárul. 
Először ágazatot és szakképesítést választanak a 
tanulók. A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát 
tesznek. Az ágazati alapvizsga teljesítése után 
módosítható a szakmaválasztás. vagy a tanuló 
az ágazaton belüli technikumi képzésekre átje-

lentkezhet. A képzésben résztvevő tanulók a 9. 
évfolyamtól ösztöndíjat kapnak. A 10. és 11. év-
folyamon a képzés duális keretek között zajlik, az 
elmélet az iskolában, a gyakorlat pedig a vállala-
toknál, vállalkozóknál.
A szakképző iskolát végzettek számára érettségi 
felkészítő esti tagozati képzést biztosítunk. 

TECHNIKUM 5 ÉV
2 ÉV ÁGAZATI ALAPOKTATÁS + 3 ÉV SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Á
LT

A
LÁ

N
O

S
 IS

K
O

LA

FE
LS

Ő
O

K
TA

TÁ
S

M
U

N
K

A
ER

Ő
P

IA
C

8. 9. 10. 11. 12. 13. évfolyam
ÁGAZATI

ALAPVIZSGA
Előrehozott

érettségi max. 
3 tantárgyból:

Magyar, 
történelem, 
matematika

Technikus
vizsga és 
érettségi

Érettségi = 4 tantárgy
+ technikusi vizsga
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9. 10. 11. évfolyam

ÁGAZATI
ALAPVIZSGA

SZAKMAI VIZSGA

SZAKKÉPZŐ ISKOLA
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Szakképző iskolát
végzettek érettségire

felkészítő képzése
ESTI TAGOZAT

Közismereti órák
Közismereti, érettségi tantárgyak órái
Ágazati órák  Szakmai órák

Közismereti órák
Ágazati órák  Szakmai órák
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Felvételi tájékoztató

A Soproni Szakképzési Centrum tagintézménye-
ibe, a középfokú felvételi eljárás során, a tanulók 
nappali tagozatos 9. évfolyamra technikumba és 
szakképző iskolába jelentkezhetnek.

A középfokú felvételi eljárás folyamata és sza-
kaszai
Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentke-
ző esetén a felvételi lapok kitöltését az általános 
iskola szervezi meg.

Központi írásbeli vizsgák
A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizs-
gái a központilag kiadott, egységes követelmé-
nyeket tartalmazó magyar nyelvi és matemati-
kai feladatlapok alapján, országos eljárásrend 
szerint kerülnek megszervezésre. A tanulók a 
központi írásbeli vizsgára személyazonosításra 
alkalmas igazolványt, diákigazolványt vagy sze-
mélyi igazolványt vigyenek magukkal.

Általános felvételi eljárás

Határidő Feladat

2019. december 6.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára, a vizsgát 
szervező intézménybe.

2020. január 18. 10:00 Központi írásbeli felvételi vizsgák.

2020. február 19.
Jelentkezési határidő. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapo-
kat a középfokú iskoláknak.

2020. február 24. – március 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2020. március 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2020. április 30.
A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló 
értesítést a jelentkezőnek és az általános iskoláknak.

2020. június 22-24.
Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által meghatáro-
zott időpontban.

Iskolarendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót 
vehet fel a középiskola, aki az adott szakképesí-
tésre a szakmai és vizsgakövetelményekben elő-
írt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaal-
kalmassági követelményeknek megfelel.

Egészségügyi alkalmasság
Az egészségügyi alkalmasság vizsgálatát a kö-
zépiskola szervezi. Az orvosi szakvéleményre 
alapozott megállapítás, hogy a képzésbe be-
kapcsolódni szándékozó tanuló testi adottságai, 
egészségi és pszichikai állapota alapján képes 
önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a vá-
lasztott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás 
gyakorlására és a szakmai vizsgára való felké-
szülésre, valamint a vizsga sikeres teljesítésére. 

Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kér-
jük az – esetleges betegséghez kapcsolódó – or-
vosi 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 sikeresen 
fel tud készülni a választott szakképesítés komp-
lex szakmai vizsgájára és a választott tevékeny-
ség, foglalkozás ellátására. 
Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgá-
latok a középiskolában, az iskola által megadott 
időpontban kerülnek lebonyolításra.

Kollégiumi elhelyezés
A középiskolába felvett tanulók részére kollégiumi 
elhelyezést biztosítunk Sopronban és Fertődön. A 
kollégiumi felvételről részletes tájékoztatást az 
iskolák adnak. 

Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Ven-
déglátó Szakképző Iskolája és Kollégiuma
9400 Sopron, Ferenczy J. u. 60. 
Tel.: 99/523-126 
E-mail cím: kollegiumvezeto@soproniszc.hu
Honlap: www.kollegiumsopron. hu

Soproni SZC Porpáczy Aladár Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma
Cím: 9435 Sarród, Kossuth Lajos u. 58. 
Tel.: 99/370-918 
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu 
Honlap: www.porpaczy.hu
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Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Faipar Faipari technikus

Gépészet Mechatronikai technikus

Informatika

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető

Szoftverfejlesztő és 
-tesztelő

Képző- és
iparművészeti

Dekoratőr

Grafikus

Kereskedelem
Kereskedő és webáruházi 
technikus

Közgazdaság
Pénzügyi-számviteli ügy-
intéző (két tanítási nyelvű 
magyar-angol képzés)

2020/2021. tanév indítani tervezett képzései
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Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Közgazdaság

Pénzügyi-számviteli ügy-
intéző (két tanítási nyelvű 
magya-német képzés)

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző (magyar-osztrák 
képzés)

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző

Közlekedésgé-
pész

Gépjármű mechatronikai 
technikus (autószerelő)

Közlekedés, 
szállítmá-
nyozás és 
logisztika

Logisztikai technikus

Pedagógia Pedagógiai munkatárs

Rendészet és 
közszolgálat

Közszolgálati technikus

Sport

Fitness-wellness instruktor

Sportedző (kosárlabda, lab-
darúgás) -sportszervező

Szépészet

Fodrász

Kozmetikus technikus

Kéz- és lábápoló technikus

Turisztika Turisztikai technikus

Vendéglátóipar

Vendégtéri szaktechnikus

Cukrász szaktechnikus

Szakács szaktechnikus
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SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Képzések
(Szakképesítés)
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Ács Építőipar

Asztalos Faipar

Burkoló Építőipar

Cukrász Vendéglátóipar

Kereskedelmi 
értékesítő 
(eladó)

Kereskedelem

Festő, mázoló, 
tapétázó

Építőipar

Gépi és CNC 
forgácsoló

Gépészet

Ipari gépsz Gépészet

Kőműves Építőipar

Központifűtés- 
és gázhálózat- 
rendszer-sze-
relő

Épületgépészet

Divatszabó Könnyűipar

Pék-cukrász Élelmiszeripar

Pincér-ven-
dégtéri szak-
ember

Vendéglátóipar

Szakács Vendéglátóipar

Villanyszerelő Villamosipar és elektronika
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Az iskola rövid bemutatása
Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemel-
kedő színvonalú tárgyi és személyi feltételeinkre 
alapozva végez általános műveltséget is megala-
pozó képzést. 
Az elméleti oktatást jól felszerelt tantermeinkben 
tartjuk. 
Tanműhelyeinkben fémipari, faipari és építőipari 
szakmák szakmai képzése történik. Iskolánk ren-
delkezik egy modern tankonyhával, ahol a ven-
déglátás-turisztika, valamint az élelmiszeripar 
szakterület diákjai készülnek a választott szak-
májukra. Iskolánk tanboltjában kereskedelmi ér-
tékesítő (eladó) tanulóink ismerkednek választott 
szakmájuk alapjaival.
Iskolánkban idegen nyelvként német nyelvet taní-
tunk, az informatikai képzést modern számítógé-
pekkel biztosítjuk.
Tanulmányi és sportversenyek szervezésével se-
gítjük elő tanulóink szakmai és testi fejlődését.

Képzéseink
A 3 éves szakképző iskola évfolyamain keret-
tanterv szerint – a közismereti oktatással pár-
huzamosan – szakmai elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. A képzés időtartama alatt szakmai 
gyakorlaton vesznek részt a tanulók iskolai tan-
műhelyekben és/vagy külső képzőhelyen (vál-
lalatoknál) szakképzési munkaszerződéssel. A 
gyakorlati képzés a 9. évfolyamon az iskola tan-
műhelyében, majd a 10-11. évfolyamon szakkép-
zési munkaszerződéssel külső gyakorlati képző-
helyeken folyik.

Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók fel-
vétele, oktatása-nevelése is folyik.

Felvételi követelmények
Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem 
kell részt venni központi írásbeli vizsgán. A tanu-
lók az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és 8. 
osztály félévi – valamennyi tantárgyból képzett – 
átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. Tantárgyi 
felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak 
átlagát számítjuk.
A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele 
az egészségügyi alkalmasság.

Kollégiumi elhelyezés
Igény esetén kollégiumi elhelyezést csornai kö-
zépiskolai kollégiumban tudunk biztosítani. Szakképző iskola

Tagozatkód
Szakképző iskolai képzések 
(OKJ szám, szakképesítés)

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

Ágazat

0101 34 811 04 Szakács 3 16 E Vendéglátóipar

0102
34 811 08 Pincér-vendégtéri 
szakember

3 16 E Vendéglátóipar

0103
34 341 02 Kereskedelmi 
értékesítő (eladó)

3 24 E Kereskedelem

0104 34 521 16 Ipari gépész 3 16 E Gépészet

0105 34 543 02 Asztalos 3 24 E Faipar

0106
34 582 04 Feső, mázoló, 
tapétázó

3 24 E Építőipar

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8

NYITOTT KAPUK
NAPJA

Időpont: 2019. december 5-én 15.30 órakor
Tájékoztatóval és az iskola bemutatásával várunk minden 
érdeklődőt.

EGYÉB 
TÁJÉKOZTATÓK

IDŐPONTJAI

Pályaválasztási
tájékoztatás:

Pályaválasztási Kiállítás:

Szakma- és
pályaorientációs nap:

2019. október 18.
Kapuvár

2019. október 25. (Győr)
2019. november 21. (Sopron)

2019. november 13. 9-14 óráig
Iskola – 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2.
Tanműhely – 9330 Kapuvár, Kossuth L. u. 14.

Szeretettel várjuk a nálunk tanulni szándékozó fiatalokat!

TUDÁS-SZAKMA-ESÉLY

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény



CSORNAI KOSSUTH LAJOS
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

SOPRONI SZC

9300 Csorna, Kossuth Lajos u. 30.
96/261-460
www.kossuth-csorna.hu
Göncz Tibor

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:
Pályaválasztási felelős:

203051
szakisk@kossuth-csorna.sulinet.hu
Kossuth Lajos Szakközépiskolája
Kiss Zoltán

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM9

KÉPZÉSI RENDSZERÜNK
9. osztályban közismereti tantárgyak mellett a 
tanulók szakmai órákon megismerkednek vá-
lasztott szakmájuk alapjaival. Heti rendszeres-
séggel gyakorlati órák keretében TANMŰHELY-
BEN, TANKONYHÁN illetve ÜZLETBEN tanulják a 
szakmájukat. Felkészülnek az év végi szakmai 
szintvizsgára.
10. osztályban túlnyomó részben szakmai tantár-
gyak segítségével, a tanulók elsajátítják szakmá-
jukat. A gyakorlati képzés ideje is megnő 30-70% 
arányban.
A duális képzés rendszerében, külső gyakorlati 
helyen szerzik meg ismereteiket, ahol tanuló-
szerződéssel, fizetést is kapnak. 11. osztályban 
szinte csak szakmai tárgyak segítik a tanulókat a 
szakmai vizsgákra történő felkészülésre.
Duális rendszerben 30-70 % az elmélet és a gya-
korlat aránya. Folytatódik a tanulószerződésük, 
fizetésük emelkedhet. Szakmai vizsgák során 
számot adnak tudásukról.

Felvételi eljárás
Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem 
kell részt venni a központi írásbeli vizsgán. A 
tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 
a 8. félévi – valamennyi tantárgyból képzett 
– átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 
Tantárgyi mentesség esetén csak az osztályozott 
tantárgyak átlagát számoljuk.

A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az 
egészségügyi alkalmasság.

Kollégium
Igény esetén helyi kollégiumban tudunk 
elhelyezést biztosítani diákjainknak.

KÉPZÉSEINK
A CUKRÁSZ képzés során a tanulók a következő 
cukrászati termékek készítését tanulják meg:
• Cukrászati félkész termékek, édes-sós tea- 

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

mények
• Pohárkrémek, bonbonok, tányérdesszertek

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 10

A GÉPÉSZ (Ipari gépész, Gépi forgácsoló) képzés 
főbb témakörei: 
• Gépészeti alapozó feladatok
• Anyagvizsgálatok és geometriai mérések
• Esztergályos, Marós, Köszörűs feladatok, 

Kézi és gépi forgácsolások
• Hidegalakítások, Forrasztásokat, Hegeszté-

seket készíteni
• Műszaki rajzokat olvasni, értelmezni és ké-

szíteni
• Műszaki méréseket, vizsgálatokat, 

minőségellenőrzést végezni.

NYITOTT KAPUK NAPJA

Időpont: 2019. november 15. 14:30
2019. november 18. 14:30

Pályaválasztási Kiállítás:
2019. október 25. (Győr)

2019. november 21. (Sopron)

Szakmák délelőttje: 2019. november 13.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓK IDŐPONTJAI

A Kereskedelmi ÉRTÉKESÍTŐ szakmán résztve-
vők, tanulók a képzés elvégzésével képessé válnak:
• Kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálni 

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

kapcsolatos tevékenységeket elvégezni,
• Az árukat értékesítésre előkészíteni, eladó-

térbe kihelyezni
• Az áruk beszerzésében közreműködni, az 

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

üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

„Szakképzés
a Rábaközben!”

Szakképző iskola

Tagozatkód
Szakképző iskolai képzések 
(OKJ szám, szakképesítés)

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

Ágazat

0701 34 811 01 Cukrász 3 16 E Vendéglátóipar

0702 34 811 04 Szakács 3 16 E Vendéglátóipar

0703
34 521 15 Gépi és CNC 
forgácsoló

3 24 E Gépészet

0704 34 521 16 Ipari gépész 3 16 E Gépészet

0705
34 341 02 Kereskedelmi 
értékesítő  (eladó)

3 24 E Kereskedelem

0706 34 541 11 Pék - Cukrász 3 16 E Élelmiszeripar

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény

A SZAKÁCS tanulóink többek között a következő 
témákból szereznek ismereteket:
• Vegetáriánus ételek
• Éttermi tészták és egyéb befejező fogások
• Hidegkonyhai készítmények
• Sajátos étkezési igényeket kiszolgáló ételek 

és a szállodai reggeliztetés
• Korszerű konyhatechnológiák és azok alkal-

mazása
• Kínálattervezés, étlap és étrend 
• A konyhai munka tervezésével, szervezésé-

vel és irányításával kapcsolatos ismeretek.



FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
GAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUMA

SOPRONI SZC

9400 Sopron, Teleki Pál út 26.
99/510-092
www.fay.sopron.hu
Siposné Rétfalvi Edina

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Pályaválasztási felelős:

203051
fay@sopron.hu
Módlyné Erdélyi Anita
igazgatóhelyettes

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

A 2020/21-es tanévtől jelentős változások lesznek 
a szakképzésben. A szakgimnáziumi rendszert 
a technikusi képzés váltja fel, mely lehetővé 
teszi az iskolatípusok közötti átjárhatóságot. 
12. évfolyam végén magyar, matematika és 
történelem tárgyakból kell érettségi vizsgát 
tenni, 13. évfolyam végén pedig idegen nyelvből, 
és ekkor történik a technikusi vizsga letétele 
is. Magas óraszámban zajlik az idegen nyelv 
oktatása, a kialakításra kerülő ösztöndíjrendszer 
motiválhatja a diákokat.

Iskolánk a közgazdaság, és a közlekedés, 
szállítmányozás és logisztika gazdasági 
területekre képez szakembereket. Két tanítási 
nyelvű közgazdasági képzés (tagozatkód: 0201, 
0202) Az érettségire való felkészítés, a szakma 
elsajátítása mellett a magas szintű, piacképes 
nyelvtudás megszerzése is e képzés feladata.

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási 
nyelvű képzések egyévfolyamos intenzív 
nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek.  Az 
előkészítő évfolyamon 18 nyelvórában biztosítjuk 
a tanulók számára a célnyelv szóbeli és írásbeli 
szegmenseinek magas szintű elsajátítását. 
Az érettségi tárgyakat (magyar, történelem, 
matematika) szinten tartó jelleggel oktatjuk.A 
további négy évfolyamon diákjaink a célnyelvet 
emelt óraszámban tanulják tovább. Emellett a 
célnyelvi civilizáció, a történelem és a marketing 
szakmai tantárgy oktatása folyik angol vagy 
német nyelven.

Tanulmányaik végén diákjaink emelt szintű 
érettségit tehetnek idegen nyelvből, és 
középszintű érettségit célnyelven kettő érettségi 
vizsgatantárgyból. Így a sikeres érettségi vizsga 
a felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, amely 
továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent.
 
A két tanítási nyelvű közgazdaság ágazaton 
megszerezhető szakképesítés: pénzügyi-
számviteli ügyintéző.

Az általános tantervű, 5 év alatt érettségire és 
a technikusi vizsgára felkészítő osztályokban 
(tagozatkód: 0211, 0212, 0213 ) közgazdaság, 
valamint közlekedés, szállítmányozás és 
logisztika ágazaton képzünk szakembereket.

Az iskolai oktatás mellett, lehetőség szerint, 
városunkban működő piacvezető cégeknél töltött 
gyakorlaton erősíthetik meg szakmai ismereteket 
diákjaink.
• közgazdaság ágazaton megszerezhető 

szakképesítés: pénzügyi-számviteli 
ügyintéző  vagy vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző

• közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
ágazaton megszerezhető szakképesítés: 
logisztikai technikus

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Időpont:

Helyszín:

2019. november 11. 17:00
2019. december 2. 17.00 óra
Előtte 16 órától bemutató
foglalkozások idegen nyelven.
9400 Sopron, Teleki Pál út 26.

Felvételi követelmények
A két tanítási nyelvű képzéseinkre 
• 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 felkészítés  
minden szerdán 15.00 órakor.

Az általános tantervű osztályokba 
• tanulmányi eredmények: 7. év végi és 8. 

félévi osztályzatok matematika, magyar 
nyelv, magyar irodalom, történelem, idegen 
nyelv tantárgyakból duplázva, maximum 
100 pont
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Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0201 Közgazdaság

OKJ 54 344 01 Pénzügyi–
számviteli ügyintéző
két tanítási nyelvű magyar-
angol képzés

1+5 17 N

0202 Közgazdaság

OKJ 54 344 01 Pénzügyi–
számviteli ügyintéző
két tanítási nyelvű magyar-
német képzés

1+5 17 N

0211 Közgazdaság
OKJ 54 344 01 Pénzügyi–
számviteli ügyintéző

5 34 N

0212 Közgazdaság
OKJ 54 344 05 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző

5 34 N

0213
Közlekedés, 
szállítmányozás és 
logisztika

OKJ 54 841 13 Logisztikai 
technikus

5 34 N

* N: Nincs alkalmassági követelmény

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség
Középiskolai Kollégium
9400 Sopron, Ferenczy János u. 60.

NYITOTT KAPUK NAPJA SZAKMÁK DÉLELŐTTJE

Időpont: 2019. november 13.



9400 Sopron, Halász u. 9-15.
99/506-490
www.handler.hu
Kósa Éva

203051
info@handler.hu
Soproni SzC Handler Nándor
Szakképző Iskolája
Kassainé Schmuck Vivien
nevelési igazgatóhelyettes

HANDLER NÁNDOR
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

SOPRONI SZC

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:

Pályaválasztási felelős:

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

KÉPZÉSEINK

TECHNIKUMI KÉPZÉSEK
Képzési idő: 5 év
4. év végén érettségi vizsga: magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem
5. év végén érettségi vizsga: idegen nyelv +
technikus képesítő vizsga
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Faipari technikum
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya:
60%-40%
Egyenes út az egyetemn faipari mérnök
képzésére!

Informatikai technikum
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya:
40% - 60%
Egyenes út az egyetem informatikus képzésére!

Képző- és iparművészeti technikum
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya:
30% - 70%
Egyenes út az egyetem művészeti képzésére!
 
Szépészeti technikum
Elméleti és gyakorlati képzés aránya: 30% - 70%

KÉPZÉSEINK

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK
Képzési idő: 3 év 
3 szakképzési évfolyam
Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya:
30% - 70% 
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

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

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

NYITOTT KAPUK
NAPJA

EGYÉB 
TÁJÉKOZTATÓK

IDŐPONTJAI

Időpont:
Helyszín:

2019. november 11-én és december 2-án 16.30 óra
9400 Sopron, Halász u. 9-15.

Alkotó Diákok Tárlata:

Pályaválasztási Kiállítás:

Szakmák délelőttje:

2019. november 8-22.
Iskola – Sopron, Halász utca 9-15.
2019. november 21.
Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ
2019. november 13. 8-13 óráig
Iskola – Sopron, Halász u. 9-15.
Tanműhely – Sopron, Hőközpont u. 1.

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény
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Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0310 Informatika
54 481 09 Informatikai 
rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus

5 34 P

0311 Faipar 54 543 01 Faipari technikus 5 34 E

0312
Képző- és 
iparművészet

54 211 01 Dekoratőr 5 12 E/P

0313
Képző- és 
iparművészet

54 211 04 Grafikus 5 29 E/P

0314 Szépészet 54 815 01 Fodrász 5 51 E

0315 Szépészet
54 815 02 Kozmetikus 
technikus

5 34 E

0316 Szépészet
54 815 03 Kéz- és lábápoló 
technikus

5 17 E

Szakképző iskola

Tagozatkód
Szakképző iskolai képzések 
(OKJ szám, szakképesítés)

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

Ágazat

0321 34 543 02 Asztalos 3 24 E Faipar

0323
34 582 04 Festő, mázoló és 
tapétázó

3 28 E/P Építőipar

0324 34 582 13 Burkoló 3 24 E Építőipar

0326 34 582 01 Ács 3 24 E Építőipar

0327 34 582 14 Kőműves 3 24 E Építőipar

0328 34 542 08 Divatszabó 3 24 E Könnyűipar



9300 Csorna, Soproni út 97.
96/261-313, 70/6583053
www.hunyadicsorna.hu

203051
info@hunyadicsorna.hu
Soproni SZC Hunyadi János
Szakközépiskolája
Szeőcsné Élő Katalin
szakmai igazgatóhelyettes

HUNYADI JÁNOS
KÖZÉPISKOLÁJA

SOPRONI SZC

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:

Pályaválasztási felelős:

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

Az iskola rövid bemutatása
Intézményünk a Rábaköz egyik legkiemelkedőbb 
középiskolája. 1947 szeptemberében kezdte meg 
működését. 70 éves története alatt többször vál-
tozott a fenntartó, képzési kínálatában is folyama-
tosan alkalmazkodott a helyi igényekhez.

Diákjaink erősen kötődnek az iskolához.

Az intézmény képzési kínálata az elmúlt években 
letisztult. Mára technikumi tagozatokkal rendel-
kezünk: a helyi és a régiós igényeket figyelembe 
véve az érettségire és a továbbtanulásra való fel-
készítés mellett elsősorban OKJ-s szakmai vég-
zettség megszerzésére ösztönözzük diákjainkat. 
Fontos feladatunknak tekintjük a felnőttképzés-
be való bekapcsolódást. Ehhez adott a megfele-
lő szakmai tudással és pedagógiai módszerrel 
rendelkező tantestület. Lehetőség van 2 év alatt 
érettségit szerezni a szakmunkás vagy szakis-
kolai végzettséggel rendelkezőknek is. Folyama-
tosan bővítjük a felnőttoktatás és felnőttképzés 
keretében indítható osztályokat, csoportokat.

A felvett tanulók részére kollégiumi elhelyezést 

biztosítunk a Csornai Középiskolai Kollégiumban.

Rendészet-közszolgálati technikum
Főbb tantárgyak:
• önvédelem és intézkedéstaktika
• rendvédelmi szervek és alapfeladatok
• ügyfélszolgálati, közigazgatási, jogi ismere-

tek
• társadalom és kommunikáció
Végzettség: Érettségi és OKJ bizonyítvány

Pedagógiai technikum 
Főbb tantárgyak:
• pedagógia, pszichológia
• óvodai dajkai ismeretek
• neveléselmélet, pedagógiai szociológia
• kommunikáció, kapcsolattartás
Végzettség: Érettségi és  OKJ bizonyítvány

Ügyviteli technikum 
Főbb tantárgyak:
• gépírás, gyorsírás
• levelezési ismeretek
• gazdasági és jogi ismeretek
•  üzleti-kommunikáció
Végzettség: Érettségi és  OKJ bizonyítvány

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Felvételi követelmények: 
Iskolánk központi írásbeli felvételit szervez ma-
gyar-szövegértés és matematika tantárgyakból.
Ezek időpontjai: 
• 2020. január. 18. (szombat) 10:00
• 2020. január. 23. (csütörtök) 14:00

A rendészeti és közszolgálati ágazatai képzésen 
fizikális, erőnléti felmérést és pályaalkalmassági 
elbeszélgetést is tartunk.

A pedagógiai és az ügyviteli ágazati képzésre je-
lentkező diákok pályaalkalmassági elbeszélgeté-
sen vesznek részt. Ezek időpontjai:
• 2020. február 25. (kedd) 14:00
• 2020. március 03. (kedd) 14:00 (akadályoz-

tatás esetén)

A felvételi pontszámok harmadik részét  az álta-
lános iskola 7. év végi és 8. félévi  osztályzatainak 
összege teszi ki.

Időpont:
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Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0801
Rendészet és 
közszolgálat

54 435 01 Közszolgálati 
technikus

5 34 P

0802 Pedagógia
54 140 03 Pedagógiai 
munkatárs

5 34 P

0803 Közgazdaság
54 344 05 Vállalkozási 
ügyviteli ügyintéző

5 34 P

* P: Pályaalkalmassági követelmény

NYITOTT KAPUK NAPJA

2019. november 26. (kedd)
2019. november 28. (csütörtök)

SZAKMÁK DÉLELŐTTJE

Időpont: 2019. november 13.



IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI,
VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
ÉS KOLLÉGIUMA

SOPRONI SZC

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 1-3.
99/312-779
www.svk.hu
Sterbenz László

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:

203051
svk@svk.hu
facebook.com/svk.sopron

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

ÉRDEKESSÉG
Iskolánk épületében több mint száz éve folyik 
oktatás. Az 1967-68-as tanévtől jelent meg a 
kereskedelmi képzés mellett a vendéglátó szak-
középiskolai osztály. Napjainkra a város megha-
tározó szakképző iskolája lettünk köszönhetően 
színvonalas képzéseinknek. Nevelési és oktatási 
eredményeinket jól mutatják a hazai és nemzet-
közi szakmai versenyeken való sikereink.

A KÉPZÉSEK RÖVID BEMUTATÁSA

Technikum
A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés 
kerül bevezetésre. Diákjaink az öt év folyamán 
közismereti képzés mellett szakmai- elméleti 
és gyakorlati oktatásban vesznek részt. A négy 
kötelező közismereti tárgyból (magyar nyelv és 
irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) 
tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakké-
pesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik 
érettségi tantárgy. Így a 13. év végi sikeres vizsga 
után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. 
Kézhez kapja az érettségi -, és a technikusi vég-
zettségét igazoló bizonyítványát.

Szakképző iskola
A szakképző iskola 3 éves; a közismereti oktatás-
sal párhuzamosan, szakmai elméleti és gyakor-
lati oktatás folyik. Az első év ágazati ismereteket 
adó képzés, az azt követő két évben duális képzés 
folyik, munkaszerződés keretén belül. A sikeres 
szakmai vizsga után itt is nyitott lehetőség az 
érett-ségi vagy a technikumi képzettség meg-
szerzése.

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  P: Pályaalkalmassági követelmény

JÓ HA TUDOD!

Egészségügyi alkalmasság
Annak az orvosi szakvéleményre alapozott meg-
állapítása, hogy a képzésbe bekapcsolódni szán-
dékozó tanuló testi adottságai, egészségi és pszi-
chikai állapota alapján képes önmaga és mások 
veszélyeztetése nélkül a választott szakma sze-
rinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a 
szakmai vizsgára való felkészülésre.

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 sikeresen 
fel tud készülni a választott szakképesítés komp-
lex szakmai vizsgájára és a választott tevékeny-
ség, foglalkozás ellátására.
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Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0401 Vendéglátóipar
54 811 08 Vendégtéri 
szaktechnikus

5 34 E/P

0402 Vendéglátóipar
54 811 03 Szakács 
szaktechnikus

5 34 E/P

0403 Vendéglátóipar
54 811 02 Cukrász 
szaktechnikus

5 34 E/P

0404 Kereskedelem
54 341 03 Kereskedő és 
webáruházi technikus

5 34 E/P

Szakképző iskola

Tagozatkód
Szakképző iskolai képzések 
(OKJ szám, szakképesítés)

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

Ágazat

0411 54 811 01 Cukrász 3 56 E/P Vendéglátóipar

0412
54 811 03 Pincér-vendégtéri 
szakember

3 28 E/P Vendéglátóipar

0413 54 811 04 Szakács 3 48 E/P Vendéglátóipar

0414
34 341 01 Kereskedelmi 
étékesítő (eladó)

3 28 E/P Kereskedelem

Időpont:

NYITOTT KAPUK NAPJA

2019. november 25. 15-18 óráig
2019. november 26. 15-18 óráig

Időpont:

SZAKMÁK DÉLELŐTTJE

2019. november 13.



PORPÁCZY ALADÁR SZAKKÉPZŐ
ISKOLÁJA, KOLLÉGIUMA ÉS
ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA

SOPRONI SZC

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D
99/537-162
www.porpaczy.hu
Wellner Andrea

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:

Pályaválasztási felelős:

203051
porpaczy@porpaczy.hu
Soproni SzC Porpáczy Aladár Szak-
képző Iskolája, Kollégiuma
Lévay-Gál Katalin

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

NYITOTT KAPUK
NAPJA,

SZAKMÁK DÉLELŐTTJE

Időpont:
Helyszín:

2019. november 13. 8.00-13.00
Iskolánk, 9431 Fertőd, Madách
sétány 2/D

AZ ISKOLA RÖVID BEMUTATÁSA
Korszerű technikával felszerelt új iskolában vár-
juk azokat, akik sikeres szakmát és érettségit 
szeretnének. Kihasználva a határ közelségét,
a magyar-osztrák képzésben a szakmai taná-
rok Ausztriából járnak át tanítani. Diákjaink a 11. 
évfolyamtól kezdve, heti egy nap az osztrák diá-
kokkal együtt vesznek részt Frauenkirchenben 
szakmai oktatásban. A turisztikai képzés során 
a szakmai tárgyak tanítása a térség turisztikai 
szakembereinek, egyetemi oktatóinak, vállalko-
zóinak bevonásával történik, kihasználva a Fertő-
széplaki Tájházak adta lehetőségeket is. A Tájhá-
zak működtetésével jelentős szerepet vállalunk
a közművelődésben, a térségi, a világörökségi ér-
tékek megőrzésében és megismertetésében.

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A tanulmányi eredmények átlaga alapján történik 
a felvétel mindkét tanulmányi területre.
Kizáró ok 0501 -re: SNI és BTMN.
Specialitás: A magyar-osztrák képzésben az oszt-
rák fél részéről szóbeli tájékozódó elbeszélgetés-
re is sor kerül Fertődön.
(A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt 
elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél 
előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 
akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 
helye az iskola székhelyének, telephelyének tele-
pülésén található, illetve akinek sajátos helyzete 
azt indokolja.)

Kollégiumi elhelyezés:
3 ágyas szobákban.
Kollégiumunk jó feltételeket biztosít a tanuláshoz, 
művelődéshez, 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 an-
gol) nyelvvizsgával lépnek ki a munkaerőpiacra.
A 9. és 11. évfolyamot követően a választott 
idegen nyelvnek megfelelően két-két hetes
nyelviskolai képzésben vesznek részt anyanyelvi 
környezetben. Határtalanul program segítségével 
erdélyi kirándulásra mennek, emellett nagyon 
sok projektben, szakmai rendezvényen, verse-
nyen szerepelnek sikeresen.

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

9. nyelvi (előkészítő) évfolyam
Képzés kódja: 0501
Magyar-osztrák Pénzügyi-számviteli
ügyintéző képzés
Kooperációs tanterv alapján a közismereti tantár-
gyakat magyarul, a szakmai tantárgyakat (gazda-
sági informatika, üzemgazdaságtan, számvitel, 
marketing, projektmanagement) valamint a né-
met és az angol nyelvet pedig németül tanulják 
diákjaink. A szakmai gyakorlat részben Fertődön, 
részben Ausztriában folyik az osztrák diákokkal 
közösen, ezért osztrák diákigazolványra is jogo-
sultak tanulóink. A 13. évfolyam végén diákjaink 
magyar és osztrák érettségi-képesítő vizsgát 
tesznek. Az osztrák érettségi bizonyítvány auszt-
riai továbbtanulás-ra, illetve ausztriai ösztöndíjra 
jogosíthat és egyben felsőfokú német nyelvvizs-
gával egyenértékű.
Nyelvi előkészítő: A német és angol nyelv intenzív 
elsajátítására ad lehetőséget.

Turisztikai technikus képzés
Képzés kódja: 0502
Intézményünk a térség munkaerő piaci igényeire 
reagálva az Esterházy kastély, a szakképzésbe 
bevont cégek, vállalkozások és a Fertőszéplaki 
Tájházak adottságait kihasználva korszerű, szé-
les gazdasági és marketing ismeretekkel, német, 
angol magas szintű nyelvismerettel rendelkező 
szakemberek képzését vállalja fel. A képzés sok-
rétűségének köszönhetően a turisztikai szerve-
ző szakember közre tud működni a felsővezetői 
döntést igénylő üzleti-, gazdálkodási-, pénzügyi-, 
és marketingtervek kidolgozásában. A tanítá-
si időben szervezett szakmai kirándulások, az 
összefüggő nyári szakmai gyakorlatok és a du-
ális képzés segítségével tanulóink a mindennapi 
életből vett tudás és tapasztalat birtokában lép-
nek ki a munkaerő-piacra.

* V: Van alkalmassági követelmény  N: Nincs alkalmassági követelmény

2019

Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0501 Közgazdaság
54 344 01 Pénzügyi-
számviteli ügyintéző 
osztrák-magyar képzés

1+5 34 V

0502 Turisztika
54 812 04 Turisztikai 
technikus

5 34 N



VAS- ÉS VILLAMOSIPARI
SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA
ÉS GIMNÁZIUMA

SOPRONI SZC

9400 Sopron, Ferenczy J. u. 7.
30/6002726
www.vasvill.hu
Bokor Ákos

Cím:
Telefonszám:
Honlap:
Igazgató:

OM azonosító:
E-mail cím:
Facebook:
Pályaválasztási felelős:

203051
titkarsag@vasvill.hu
Vasvilla [dök]
Káldi Sándor
igazgatóhelyettes

SOPRONI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK
A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az álta-
lános iskola által közölt - 7. osztály tanév végi és 
8. osztály félévi - érdemjegyek alapján történik; az 
iskola felvételi vizsgát nem tart.

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

letve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, MATEMATI-
KA, TÖRTÉNELEM és IDEGENNYELV, továbbá 
a választott ágazatban fontos tantárgyból 
(informatika ágazat: INFORMATIKA - villa-
mosipar és elektronika, gépészet, közleke-
désgépész, épületgépészet ágazatok: FIZIKA 
- sport ágazat: TESTNEVELÉS).

• A szakmai képzés megkezdéséhez egész-
ségügyi alkalmasság, a sport ágazat osz-
tályába való felvételhez testnevelési képes-
ségek, készségek megléte szükséges. Az 
alkalmassági vizsgálatra, illetve vizsgára 
február 24. és március 13. között kerül sor.

Kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

NYITOTT KAPUK NAPJA

Időpont:

Helyszín:

2019. november 12. (kedd) 16:00
2019. december 4. (szerda) 16:00
9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.
(főépület aula)

SZAKMÁK DÉLELŐTTJE

Időpont:

Helyszín:

2019. november 13. (szerda)
8:00-12:00
9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.
(főépület aula)

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

* E: Egészségügyi alkalmassági követelmény  N: Nincs alkalmassági követelmény
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Technikum

Tagozatkód
Technikumi ágazati 

képzés

Érettségi végzettséggel 
megszerezhető ágazati 

szakképesítés

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

0611 Informatika
54 481 08 
Szoftverfejlesztő- és 
tesztelő

5 34 N

0613 Gépészet
54 523 04 Mechatronikai 
technikus

5 34 E

0614
Közlekedésgépé-
szet

54 525 15 Gépjármű 
mechatronikai technikus 
(autószerelő)

5 34 E

0615 Sport
54 813 01 Fitness-wellness 
instruktor

5 17 E

0616 Sport
54 813 02 Sportedző 
(kosárlabda, labdarúgás) - 
sportszervező

5 17 E

Szakképző iskola

Tagozatkód
Szakképző iskolai képzések 
(OKJ szám, szakképesítés)

Képzési 
idő (év)

Felvehető 
létszám 
(fő)

Alkalmassági 
követelmény*

Ágazat

0621 34 522 05 Villanyszerelő 3 28 E
Villamosipar és 

elektronika

0622
34 521 15 Gépi és CNC 
forgácsoló

3 24 E Gépészet

0623
34 582 09 Központifűtés- és 
gázhálózatrendszer-szerelő

3 24 E Épületgépészet



Az Alkotóműhely mindenki számára nyitott.

Előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés szükséges:
Soproni Szakképzési Centrum

Mészárosné Pölöskei Rita pályaválasztási referens
Tel.: 30-242-3326

E-mail: poloskeir@soproniszc.hu

ELEKTRONIKA - ROBOTÉPÍTÉS - 3D NYOMTATÁS - VARRÁS
LÉZERVÁGÁS - FÉMMEGMUNKÁLÁS - CNC MEGMUNKÁLÁS

FAMEGMUNKÁLÁS


