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AJÁNLÓ 

 
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

A továbbtanulás, a pályaválasztás minden fiatal életében 
meghatározó döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő 
tájékozódás. A 2016/2017. tanévre vonatkozó Tolna Megyei 
Pályaválasztási Tájékoztató a megyében található középfokú 
iskolák bemutatkozása mellett kiemeli a képzési kínálatot, a 
felvétellel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, a felvételi 
eljárás lebonyolításának ütemezését, valamint a kamarák 
szerepét is. 

Tolna megyében 29 középfokú iskola található, amelyből 24 
állami iskola, 4 egyházi fenntartású iskola és 1 alapítványi 
iskola. Az állami középfokú iskolák közül 12 iskola a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 2 a 
Földművelésügyi Minisztérium, 10 a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fenntartásában működik.  

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás pedagógiai 
szakszolgálati feladat, ezért a Szekszárdi Tankerület kiemelt 
feladatának tekinti jelen pályaválasztási eljuttatását az 
érdeklődők részére. A kiadvány összeállítása az iskolák és a 
kamarák tájékoztató anyagai alapján történt. 

Bízunk benne, hogy a Tolna Megyei Pályaválasztási 
Tájékoztató hasznosan egészíti ki a pályaválasztási 
rendezvényeken, az iskolai nyílt napokon és pályaválasztási 
szülői értekezleteken szerzett információkat. 

Eredményes továbbtanulást, szakmaválasztást kívánunk. 

Gerzsei Péter 

igazgató 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Szekszárdi Tankerülete 
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A KLIK FENNTARTÁSÁBAN 
MŰKÖDŐ TOLNA MEGYEI 

INTÉZMÉNYEK 

2013. január 1-jétől a köznevelési rendszer az állami 
fenntartás és a települési önkormányzati működtetés 
megosztásának elve szerint alakult át. Az állami fenntartás 
alapvetően szakmai irányítást jelent, de ide értendő a 
pedagógusok, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
fölötti munkáltatói jogok gyakorlása és a bérfinanszírozás is. 
A működtetői feladatok körébe tartozik a köznevelési 
feladathoz kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon működtetése, 
továbbá a működtetéshez kötődő alkalmazottak, 
munkavállalók munkabérének, juttatásainak finanszírozása, 
azon önkormányzatok esetében, amelyek vállalták a 
működtetői feladatot, illetve nem mondtak le arról. 
 

Az állami köznevelési intézmények fenntartását a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ koordinálja, amely 
központi és területi szervekből áll. A területi szervek a 
tankerületek, amelyek illetékességi területe megegyezik a 
járások közigazgatási területével. 
 

Tolna megyében 6 tankerület működik: a Szekszárdi 
Tankerület, mely megyeközponti feladatokat is ellát, a 
Bonyhádi, a Dombóvári, a Paksi, a Tamási, valamint a Tolnai 
tankerületek. A tankerületek a hatáskörükbe tartozó iskolák 
tekintetében ellátják az oktatásirányítási és tanügy-igazgatási 
feladatokat. A megyeközponti tankerület az illetékességi 
területén található általános iskolák, alapfokú művészeti 
iskolák, gimnáziumok, valamint az Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fenntartása mellett 
megszervezi és működteti az utazó gyógypedagógusi 
hálózatot, megyei szinten koordinálja és működteti a 
pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményt, 
illetve megyei koordinációs feladatokat is ellát. 
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KLIK Szekszárdi Tankerülete: 
Gerzsei Péter igazgató 
peter.gerzsei@klik.gov.hu 
 
7100 Szekszárd, Arany János u. 
23-25. 4. emelet 
Telefon: 06-74/795-222 

KLIK Bonyhádi Tankerülete: 
Steiner Krisztián igazgató 
krisztian.steiner@klik.gov.hu 
 
7150 Bonyhád, Széchenyi tér 4. 
Telefon: 06-74/795-201 

KLIK Dombóvári Tankerülete: 
Kaszás Zoltán igazgató 
zoltan.kaszas@klik.gov.hu 
 
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25. 
Telefon: 06-74/795-205 

KLIK Paksi Tankerülete: 
Péterné Iker Ivett igazgató 
ivett.iker.peterne@klik.gov.hu 
 
7030 Paks, Dózsa Gy. u.55-61. 
Telefon: 06-75/795-201 

KLIK Tamási Tankerülete: 
Csike Tamás igazgató 
tamas.csike@klik.gov.hu 
 
7090 Tamási, Szabadság u.29. 
Telefon: 06-74/795-235 

KLIK Tolnai Tankerülete 
Brunn Györgyné igazgató 
gyorgyne.brunn@klik.gov.hu 
 
7130 Tolna, Hősök tere 1. 
Telefon: 06-74/795-242 
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A 2015/2016. tanévben Tolna megyében 68 településen az alábbi intézmények (székhely, tagintézmény, 
telephely) működnek a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában: 
 

Tankerület 
OM 

azonosító 
Intézmény neve Intézmény címe 

Telefonsz
ám 

Email cím 

Bonyhád 036300 Aparhanti Általános Iskola  7186 Aparhant 
Rákóczi Ferenc 
utca 4. 

74/483-742 iskolaparhant@gmail.com 

Bonyhád 036263 
Bonyhádi Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

7150 Bonyhád Fáy ltp. 34. 74/550-297 iskolabonyhad@gmail.com 

Bonyhád 036263 
Bonyhádi Általános Iskola 
Vörösmarty Mihály 
Tagintézménye 

7150 Bonyhád 
Szent Imre utca 
7. 

74/451-216 
74/451-328 

bonyhadvorosmarty@gmail.com 

Bonyhád 036263 
Bonyhádi Általános Iskola 
Arany János Gimnáziuma 

7150 Bonyhád 
Szent Imre utca. 
7. 

74/451-216 
74/451-328 

bonyhadarany@gmail.com 

Bonyhád 036263 
Bonyhádi Általános Iskola 
Bartók Béla Alapfokú 
Művészeti Iskolája 

7150 Bonyhád Perczel u. 48. 
74/451-343 
74/550-237 

bonyhadbartok@gmail.com 

Bonyhád 036263 
Bonyhádi Általános Iskola 
Bezerédj Amália Tagintézménye

7122 Kakasd Rózsadomb 55. 74/431-796 bonyhadbezeredj@gmail.com 

Bonyhád 036301 Cikói Perczel Mór Általános Iskola  7161 Cikó Iskola tér 6. 74/550-055 iskolaciko@gmail.com 

Bonyhád 036310 Györei Templom Általános Iskola  7352 Györe 
Rákóczi Ferenc 
utca 24. 

74/459-980 iskolagyore@gmail.com 

Bonyhád 036306 Mórágyi Általános Iskola 7165 Mórágy 
Petőfi Sándor u. 
72. 

74/591-010 iskolamoragy@gmail.com 
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Bonyhád 036306 
Mórágyi Általános Iskola 
Bátaapáti Általános Iskolai 
Tagintézménye 

7164 Bátaapáti 
Petőfi Sándor 
utca 6. 

74/523-015 iskolabataapati@gmail.com 

Bonyhád 036307 
Nagymányoki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola  

7355 Nagymányok Táncsics u. 2. 74/558-032 iskolanagymanyok@gmail.com 

Bonyhád 036308 Teveli Általános Iskola  7181 Tevel 
Petőfi Sándor 
utca 3-7. 

74/404-762 iskolatevel@gmail.com 

Bonyhád 036351 
Zombai Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

7173 Zomba 
Rákóczi utca 
84.  

74/433-133 iskolazomba@gmail.com 

Bonyhád 036351 
Zombai Általános Iskola 
Felsőnánai Tagiskolája 

7175 Felsőnána Rákóczi utca 4. 74/438-016 iskola@zomba.hu 

Bonyhád 036351 
Zombai Általános Iskola Harci 
Tagiskolája 

7172 Harc Kölesdi utca 2. 74/437-082 iskolaharc@gmail.com 

Bonyhád 036351 
Zombai Általános Iskola 
Tengelici Tagiskolája 

7054 Tengelic Petőfi utca 2. 74/432-205 iskolatengelic@gmail.com 

Dombóvár 036379 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium  7200 Dombóvár 
Bajcsy-
Zsilinszky utca 
2. 

74/466-336 illyes.dombovar@gmail.com 

Dombóvár 036268 
Dombóvári József Attila Általános 
Iskola 

7200 Dombóvár Fő utca 42-44. 74/466-047 iskola@jozsefa-dombovar.hu 

Dombóvár 036268 
Dombóvári József Attila 
Általános Iskola Attalai 
Általános Iskolai Tagintézménye

7252 Attala Béke tér 16. 74/466-432 attala@jozsefa-dombovar.hu 

Dombóvár 036268 
Dombóvári József Attila 
Általános Iskola Dalmandi 
Általános Iskolai Tagintézménye

7211 Dalmand 
Felszabadulás 
utca 16. 

74/539-001 dalmand@jozsefa-dombovar.hu 
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Dombóvár 036320 Kurdi Körzeti Általános Iskola 7226 Kurd 
Rákóczi Ferenc 
tér 6.  

74/521-002 sulikurd@tolna.net 

Dombóvár 036321 Szakcsi Általános Iskola 7213 Szakcs 
Vörösmarty 
utca 32. 

74/485-235 amkszakcs@freemail.hu 

Dombóvár 036321 
Szakcsi Általános Iskola 
Kocsolai Általános Iskolai 
Tagintézménye 

7212 Kocsola Jókai utca 24. 74/584-010 Isk7212@vipmail.hu 

Dombóvár 036393 
Dombóvári Belvárosi Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola Belvárosi 
Általános Iskolája 

7200 Dombóvár Hunyadi tér 23. 74/566-011 belvarosi@apok.hu 

Dombóvár 036393 
Dombóvári Belvárosi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Döbröközi Általános Iskolája 

7228 Döbrököz Iskola utca 3. 74/535-025 altisk7228@freemail.hu 

Dombóvár 036393 

Dombóvári Belvárosi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kaposszekcsői Általános 
Iskolája 

7361 Kaposszekcső 
Táncsics utca 
22. 

74/565-653 kaposkola.titkar@gmail.com 

Dombóvár 036393 

Dombóvári Belvárosi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Kaposszekcsői Általános 
Iskolája 

7341 Csikóstőttős Hunyadi tér 20. 74/465-204 andrika@t-online.hu 

Dombóvár 036393 
Dombóvári Belvárosi Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Alapfokú Művészeti Iskolája 

7200 Dombóvár 
Bezerédj utca 
2/b 

74/466-530 muveszeti65@gmail.com 
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Paks 201167 
Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium  

7020 Dunaföldvár Templom u. 9. 75/676-877 beszedesj@gmail.com 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium  

7020 Dunaföldvár Jókai utca 4. 
 

beszedesj@gmail.com 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Kegyes József 
Általános Iskolája 

7025 Bölcske Paksi utca 18. 75/535-017 bolcske.suli@tolna.net 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Beszédes József 
Általános Iskolája 

7020 Dunaföldvár 
Kossuth Lajos 
utca 19-23/A 

75/676-877 beszedesj@freemail.hu 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Beszédes József 
Általános Iskolája 

7020 Dunaföldvár Püspök utca 1. 75/342-926 beszedesj@freemail.hu 
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Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Beszédes József 
Általános Iskolája 

7020 Dunaföldvár 
Templom utca 
32. 

75/343-310 beszedesj@freemail.hu 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Magyar László 
Gimnáziuma 

7020 Dunaföldvár 
Templom utca 
5. 

75/541-269 magyarlaszlogimi@freemail.hu 

Paks 201167 

Dunaföldvári-Bölcskei-
Madocsai Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gimnázium Madocsai Általános 
Iskolája 

7026 Madocsa 
Kossuth Lajos 
utca 2. 

75/530-002 madoktat@gmail.com 

Paks 036325 
Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos 
Általános Iskola 

7135 
Dunaszentgyö
rgy 

Várdomb utca 
26. 

75/536-010 
titkarsag@csapo-
dsztgyorgy.sulinet.hu 

Paks 036327 Györkönyi Általános Iskola 7045 Györköny Fő utca 48. 75/352-455 iskola@gyorkony.hu  

Paks 036330 
Nagydorogi Széchényi Sándor 
Általános Iskola 

7044 Nagydorog 
Kossuth Lajos 
utca 67. 

75/532-004 nagydorog.iskola@axelero.hu 

Paks 036330 
Nagydorogi Széchényi Sándor 
Általános Iskola Kajdacsi 
Általános Iskolája 

7051 Kajdacs 
Arany János 
utca 173. 

75/351-121 iskola@kajdacs.hu 
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Paks 036271 Paksi Bezerédj Általános Iskola 7030 Paks 
Szent-háromság 
tér 1. 

75/830-326 bezeredj.igazgato@paks.hu 

Paks 036273 Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 7030 Paks Tolnai út 19. 75/830-340 deak@paks.hu 

Paks 036273 
Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola 

7030 Paks 
Dózsa György 
út 91. 

75/510-455 deak@paks.hu 

Paks 200412 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola 

7030 Paks Ifjúság útja 2. 75/830-300 rakoczi@paks.hu 

Paks 200412 
Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola Pusztahencsei 
Tagiskolája 

7038 Pusztahencse 
Pozsonyi utca 
97. 

75/532-061 rakoczi.pusztahencse@paks.hu 

Paks 200412 
Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola Németkéri 
Tagiskolája 

7039 Németkér 
Szabadság utca 
27. 

75/331-182 rakoczi.nemetker@paks.hu 

Paks 036391 Paksi Vak Bottyán Gimnázium 7030 Paks 
Dózsa György 
út 103. 

75/830-421 vbgimi@paks.hu 

Paks 040119 Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola 7030 Paks 
Deák Ferenc 
utca 9. 

75/830-260 pro.artis@paks.hu 

Paks 040119 
Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola 

7025 Bölcske Paksi utca 18. 75/535-017 pro.artis@paks.hu 

Paks 040119 
Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola 

7026 Madocsa 
Kossuth Lajos 
utca 2. 

75/530-002 pro.artis@paks.hu 

Paks 040119 
Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola 

7044 Nagydorog 
Kossuth Lajos 
utca 67. 

75/532-004 pro.artis@paks.hu 
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Szekszárd 036280 
Szekszárdi Babits Mihály Általános 
Iskola 

7100 Szekszárd 
Kadarka utca 
17. 

74/510-962 bisz@terrasoft.hu 

Szekszárd 036280 
Szekszárdi Babits Mihály 
Általános Iskola Medinai 
Tagintézménye 

7057 Medina 
Rákóczi utca 
15. 

74/434-103 medisk@freemail.hu 

Szekszárd 036283 
Szekszárdi Baka István Általános 
Iskola 

7100 Szekszárd 
Béri Balogh 
Ádám utca 89. 

74/510-896 bakaiskola@gmail.com 

Szekszárd 201013 Bíborvég Általános Iskola 7144 Decs Haladás utca 1. 74/495-052 titkarsag@decsisk.sulinet.hu 

Szekszárd 201013 
Bíborvég Általános Iskola Bogár 
István Általános Iskolája 

7145 Sárpilis Nyéki utca 2-4. 74/595-006 - 

Szekszárd 036281 
Szekszárdi Dienes Valéria Általános 
Iskola 

7100 Szekszárd 
Szent-Györgyi 
Albert utca 6. 

74/511-471 titkarsag@dienessuli.hu 

Szekszárd 036384 Szekszárdi Garay János Gimnázium 7100 Szekszárd 
Szent István tér 
7-9. 

74/315-633 gjg@garayj.sulinet.hu 

Szekszárd  036345 Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola 7143 Őcsény 
Perczel Mór 
utca 1. 

74/496-782 
osze.jozsefne@altisk-
ocseny.sulinet.hu 

Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat 

7100 Szekszárd 
Augusz Imre u. 
9-11.  

74/502-020 
74/510-645 

szakszoli@gmail.com 
szekszard.szakertoi@gmail.com 

Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Szekszárdi 
Tagintézménye 

7100 Szekszárd Kinizsi utca 1. 74/511-958 szekszard.psz@gmail.com 

Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Paksi 
Tagintézménye 

7030 Paks Ifjúság útja 2. 75/830-670 paks.psz@gmail.com 
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Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Bonyhádi 
Tagintézménye 

7150 Bonyhád 
Perczel Mór 
utca 51. 

74/550-214 bonyhad.psz@gmail.com 

Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dombóvári 
Tagintézménye 

7200 Dombóvár Kinizsi utca 37. 74/565-539 dombovar.psz@gmail.com 

Szekszárd 102318 
Tolna Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Tamási 
Tagintézménye 

7090 Tamási Kölcsey F. u. 1. 74/570-267 tamasi.psz@gmail.com 

Szekszárd 036350 Várdomb-Alsónána Általános Iskola 7146 Várdomb 
Kossuth Lajos 
utca 121. 

74/430-158 vdombisk@freemail.hu 

Szekszárd 036350 
Várdomb-Alsónána Általános 
Iskola Tagiskolája 

7147 Alsónána 
Kossuth Lajos 
utca 35.  

74/506-701 alsonanaiskola@gmail.com 

Szekszárd 036394 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, 
Kollégium és Általános Iskola 

7100 Szekszárd 
Kadarka utca 
25-27. 

74/511-077 ibelagimnazium@belamail.hu 

Szekszárd 036394 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
Kollégiuma 

7100 Szekszárd 
Kadarka utca 
29. 

74/512-461 ibelakollegium@belamail.hu 

Szekszárd 036394 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
Bezerédj István Általános 
Iskolája 

7056 Szedres 
Arany János 
utca 1.  

74/434-026 iskola.szedres@gmail.com 

Szekszárd 101304 
Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény 

7100 Szekszárd Bartina utca 21. 74/510-188 tmegymi@gmail.com 

Szekszárd 101304 
Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Óvodája 

7100 Szekszárd Kinizsi utca 1. 74/316-985 tmegymi@gmail.com 

Szekszárd 101304 
Tolna Megyei EGYMI Móra 
Ferenc Általános Iskolája 

7200 Dombóvár 
Szabadság utca 
27. 

74/466-326 moradomb@gmail.com 
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Szekszárd 101304 

Tolna Megyei EGYMI Göllesz 
Viktor Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája és 
Kollégiuma 

7095 Iregszemcse 
Bartók Béla 
utca 10. 

74/481-193 
gollesz@gollesz-
iregszemcse.sulinet.hu 

Szekszárd 101304 

Tolna Megyei EGYMI Berkes 
János Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája és 
Kollégiuma 

7173 
Zomba-
Paradicsom-
puszta  

Zomba-
Paradicsom-
puszta 3. 

74/433-113 egymi.berkes@gmail.com 

Szekszárd 101304 
Tolna Megyei EGYMI Gazdag 
Erzsi Általános Iskolája és 
Kollégiuma 

7030 Paks 
Kossuth Lajos 
utca 7. 

75/830-281 gazdagerzsi2001@gmail.com 

Szekszárd 036283 
Tolna Megyei EGYMI 
Szivárvány Általános Iskolája  

7100 Szekszárd 
Bezerédj utca 
11-15. 

74/510-293 egymi.szivarvany@gmail.com 

Szekszárd 200487 
Szekszárdi Garay János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

7100 Szekszárd Zrínyi utca 78. 74/511-450 
matokne@altisk2-
szekszard.sulinet.hu 

Szekszárd 200487 

Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Liszt Ferenc 
Zeneiskolája 

7100 Szekszárd 
Széchenyi utca 
38. 

74/511-028 kori@altisk2-szekszard.sulinet.hu 

Szekszárd 200487 
Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és AMI 
Sióagárdi Tagintézménye 

7171 Sióagárd 
Kossuth Lajos 
utca 2. 

74/437-016 iskola@sioagard.hu 
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Szekszárd 201327 
Cikádor Általános Iskola, Gimnázium 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

7140 Bátaszék 
Budai Nagy 
Antal utca 9-11. 

74/591-409 kdaltisk@freemail.hu 

Szekszárd 201327 
Cikádor Általános Iskola és 
Gimnázium II. Géza 
Gimnáziuma 

7140 Bátaszék 
Kossuth Lajos 
utca 38-42. 

74/493-358 geza-bataszek@freemail.hu 

Szekszárd 201327 
Cikádor Általános Iskola és 
Gimnázium Alapfokú Művészeti 
Iskolája 

7140 Bátaszék 
Budai Nagy 
Antal utca 21. 

74/591-402 kdaltisk@freemail.hu 

Szekszárd 201327 
Cikádor Általános Iskola és 
Gimnázium Pörbölyi Általános 
Iskolája 

7142 Pörböly Bajai út 69. 74/591-174 pbsuli@freemail.hu 

Szekszárd 036336 Bátai Hunyadi János Általános Iskola 7149 Báta Fő utca 174. 74/490-581 bata.iskola@gmail.com 

Szekszárd 036343 Kölesdi Béri Balogh Ádám Általános 
Iskola 

7052 Kölesd 
József Attila 
utca 1. 

74/536-013 kolesdisuli@gmail.com 

Tamási 036360 
Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola, 
Gimnázium, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Kollégium 

7191 Hőgyész Fő utca 1-3. 
74/548-018 
74/488-368 
74/488-182 

hegyhat@hisk.hu 
hogyesz@hisk.hu 

Tamási 036360 
Hőgyészi Hegyhát Általános 
Iskola és Gimnázium Gyönki 
Tagiskolája 

7064 Gyönk 
Ifjúsági 
lakótelep 11.  

74/548-027 
74/548-026 

gyonk@hisk.hu 

Tamási 036360 

Hőgyészi Hegyhát Általános 
Iskola és Gimnázium Tolnai 
Lajos Gimnáziumi és 
Kollégiumi Tagintézménye 

7064 Gyönk 
Rákóczi Ferenc 
utca 555. 

74/448-012 hegyhat@hisk.hu 

Tamási 036360 
Hőgyészi Hegyhát Általános 
Iskola, Gimnázium, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Kollégium 

7064 Gyönk 
Rákóczi Ferenc 
utca 90-91. 

74/448-301 hegyhat@hisk.hu 
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Tamási 036362 
Iregszemcsei Deák Ferenc Általános 
Iskola 

7095 Iregszemcse 
Móricz 
Zsigmond utca 
8-10. 

74/580-020 ireg1084@t-online.hu 

Tamási 036362 
Iregszemcsei Deák Ferenc 
Általános Iskola 

7095 Iregszemcse 
Garay János 
utca 1. 

74/481-230 ireg1084@t-online.hu 

Tamási 036362 
Iregszemcsei Deák Ferenc 
Általános Iskola Felsőnyéki 
Tagiskolája 

7099 Felsőnyék Béke utca 3. 74/478-470 fnyek@freemail.hu 

Tamási 036362 
Iregszemcsei Deák Ferenc 
Általános Iskola Magyarkeszi 
Tagiskolája 

7098 Magyarkeszi Hősök tere 12. 
74/578-010,
74/478-756 

magyarkeszi@freemail.hu 

Tamási 036368 Ozorai Illyés Gyula Általános Iskola 7086 Ozora 
Szabadság tér 
11. 

74/498-682 ozorasuli@gmail.com 

Tamási 036368 
Ozorai Illyés Gyula Általános 
Iskola Fürgedi Tagintézménye 

7087 Fürged 
Kossuth Lajos 
utca 43. 

74/498-012 ozorasuli@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

7090 Tamási 
Szabadság utca 
38-40. 

74/471-451 toniepsz@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

7090 Tamási 
Béri Balogh 
Ádám utca 1-3. 

74/675-725 tamasizenede@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

7081 Simontornya 
Petőfi Sándor 
utca 1. 

74/675-725 tamasizenede@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

7095 Iregszemcse 
Móricz Zs. utca 
8-10. 

74/675-725 tamasizenede@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola 
Nagykónyi Tagiskolája 

7092 Nagykónyi Iskola utca 315. 74/576-005 konyi.suli@gmail.com 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola Regölyi 
Tagiskolája 

7193 Regöly 
Rákóczi Ferenc 
utca 1. 

74/502-013 lukacs770917@gmail.com 
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Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola 
Szakályi Tagiskolája 

7192 Szakály 
Kossuth Lajos 
utca 3.  

74/488-031 szakalyiskola@freemail.hu 

Tamási 036370 
Tamási Általános Iskola 
Szakályi Tagiskolája 

7192 Szakály 
Szabadság utca 
151/a. 

74/488-183 szakalyiskola@freemail.hu 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium 

7081 Simontornya 
Hunyadi János 
utca 15. 

74/486-139 vakbottyan.amk@gmail.com 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium 

7081 Simontornya 
Petőfi Sándor 
utca 1. 

74/486-058 vakbottyan.amk@gmail.com 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium Sárszentlőrinci 
Általános Iskolája 

7047 Sárszentlőrinc 
Petőfi Sándor 
utca 49-51. 

75/532-107 iskola7047@freemail.hu 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium Tolnanémedi 
Általános Iskolája 

7083 Tolnanémedi Fő utca 8. 74/403-158 tolnanemedi.iskola@freemail.hu 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium Nagyszékelyi 
Általános Iskolája 

7085 Nagyszékely 
Rákóczi Ferenc 
utca 12. 

74/408-275 vakbottyan.amk@gmail.com 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium Pálfai Általános 
Iskolája 

7042 Pálfa 
Deák Ferenc 
utca 16. 

75/339-027 iskolapalfa@gmail.com 

Tamási 036371 
Vak Bottyán Általános Iskola és 
Gimnázium Vörösmarty Mihály 
Általános Iskolája 

7084 Pincehely 
Vörösmarty 
Mihály tér 8.  

74/406-902 iskola.phely@gmail.com 

Tolna 036338 Bogyiszlói Általános Iskola 7132 Bogyiszló 
Kossuth utca 
45-47. 

74/540-033 
blosuli@altisk-
bogyiszlo.sulinet.hu 

Tolna 036340 Faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola 7133 Fadd 
Váci Mihály 
utca 1. 

74/546-025 
adminisztrator@gardonyi-
fadd.sulinet.hu 
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Tolna 036340 
Faddi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola Gerjeni Tagiskolája 

7134 Gerjen 
Szent István 
utca 26. 

75/337-071 kaaltisk@tolna.net 

Tolna 036385 Sztárai Mihály Gimnázium 7130 Tolna 
Bajcsy-
Zsilinszky 
Endre utca 73. 

74/540-191 gimi@sztaraigimi.hu 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

7130 Tolna 
Bartók Béla 
utca 23. 

74/440-065 
wmai.tolna@gmail.com; 
wmoi.wosinsky@gmail.com 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

7130 Tolna Eötvös utca 7. 74/440-019 eotvos7@gmail.com 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

7130 Tolna 
Kossuth Lajos 
utca 6. 

74/440-201 wmoi.szechenyi@gmail.com 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

7130 Tolna 
Szent Imre utca 
7. 

74/440-457 wmoi.szechenyi@tolna.hu 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 

7131 Tolna-Mözs Iskola utca 19. 74/440-439 wmoi.mozsisuli@gmail.com 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Fusz János Zeneiskolája 

7130 Tolna 
Festetich utca 
131. 

74/449-125 efricz59@gmail.com 

Tolna 036296  
Wosinsky Mór Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Fusz János Zeneiskolája 

7132 Bogyiszló 
Kossuth utca 
45-47. 

74/540-033 efricz59@gmail.com 
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2.sz. melléklet a 28/2015. (V. 28.) EMMI 
rendelethez a 2015/2016. tanév rendjéről 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba 
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2015/2016. 

tanévben  

Határidők Feladatok 
2015. 09. 11. A minisztérium pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programjába, az Arany János Kollégiumi 
Programjába, valamint az Arany János Kollégiumi - Szakiskolai 
Programjába történő jelentkezésről. 

2015. 09. 30. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 
meghatározási formáját. 

2015. 10. 20. A középfokú iskolák a Hivatal által közzétett közleményben 
foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső 
kódjait és a Hivatal által meghatározott formában megküldik a 
Felvételi Központnak. 

2015. 10. 20. A középfokú iskoláknak - ha szervez, a kollégiumoknak -
felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi 
eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a 
köznevelés információs rendszerében.  
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat 
a felvételi eljárás rendjéről. 

2015. 11. 13. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi 
vizsgát szervező középiskolák jegyzékét. 

2015. 12. 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az 
Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázat 
benyújtása esetén a pályázatban megjelölt - intézménybe. 

2015. 12. 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő 
pályázatok benyújtása. 

2015. 12. 11. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig 
az időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által 
meghatározott módon - a hozzájuk a központi írásbeli felvételi 
vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket. 

2016. 01. 15. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkezőkkel. 
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2016. 01. 16. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

2016. 01. 16., 
10.00 

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

2016. 01. 16., 
10.00 

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

2016. 01. 21., 
14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az 
Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők 
számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak részt venni. 

2016. 01. 22. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó 
intézmények megszervezik a találkozást a programba 
jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

2016. 02. 04. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a 
Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. 

2016. 02. 04. Az Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő 
intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről -
egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával -
értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 
általános iskolákat. 

2016. 02. 12. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig 
a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba 
történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a 
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a 
Felvételi Központnak.) 

2016. 02. 15. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti 
szakközépiskolákba. 

2016. 02. 16-
03. 04. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 
keretében. 

2016. 03. 09. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2016. 03. 16-
17. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 
iskolában. 

2016. 03. 18. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 
korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 
módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi 
Központnak. 

2016. 03. 23. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a 
középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 
sorrendben. 
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2016. 03. 30. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési 
Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú 
intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az 
általános iskolákat. 

2016. 04. 05. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

2016. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 
megküldi a Felvételi Központnak. 

2016. 04. 19. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói 
döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt 
a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2016. 04. 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 
általános iskoláknak.  

2016. 04. 05-
15. 

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

2016. 05. 02-
08. 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat 
ki. 

2016. 05. 13. A 2015.05.13-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2016. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 
befejezése a fenntartónál. 

2016. 06. 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 
lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 
járási hivatal, valamint az állami intézményfenntartó központ 
részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét 
a Híd I. vagy Híd II. programba. Az állami intézményfenntartó 
központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő Híd I. 
vagy Híd II. programban részt vevő köznevelési intézményt, 
amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése 
érdekében. 

2016. 06. 22-
24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési 
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

2016. 07. 26-
08. 12. 

Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, 
kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 
szakképesítésekre való felkésztést folytató szakképző iskolába. 

2016.08.01-
31. 

Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti 
szakközépiskolákba.  

2016. 08. 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési Hídprogramokra 
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BEMUTATKOZNAK 
TOLNA MEGYE KÖZÉPFOKÚ  

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI 
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A KLEBELSBERG 
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 

FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ 
TOLNA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI 

INTÉZMÉNYEK 
 
 
� BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 

AMI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI 
INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

� CIKÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA II.GÉZA 
GIMNÁZIUMA, BÁTASZÉK 

� DOMBÓVÁRI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM 
� DUNAFÖLDVÁRI- BÖLCSKEI- MADOCSAI 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR 
LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA 

� HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁZIUM TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUMI ÉS 
KOLLÉGIUMI TAGINTÉZMÉNY, GYÖNK 

� PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM 
� SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
� SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM 
� SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM, TOLNA 
� TOLNA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 

MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BERKES JÁNOS 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA 
ÉS KOLLÉGIUMA, ZOMBA-PARADICSOMPUSZTA 

� TOLNA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY GÖLLESZ VIKTOR 
ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA 
ÉS KOLLÉGIUM, IREGSZEMCSE 

� VAK BOTTYÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁZIUM, SIMONTORNYA 
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�  

BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
GIMNÁZIUM ÉS AMI 

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI 
INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

OM azonosító: 036263 

Cím: 7150 Bonyhád, Szent Imre utca 7.  
Telefon: 74/451-718; Fax: 74/451-216  
Honlap: www.aranyjanosiskola.hu  

www.boni.info.hu  

E-mail: gimi.arany@gmail.com  
Intézményvezető: Adorján Gyöngyi  
Tagintézmény-vezető: Boda István  
 

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola Arany János Gimnáziumi 
Intézményegysége az Arany János Egységes Iskola 

gimnáziumi képzését folytatva, a 2009/2010-es tanévtől az 

érettségi megszerzésének lehetőségét is kínálja tanulói 

részére.  

Iskolánk egyedülálló informatikai háttérrel rendelkezik, s 

élményszerű tanítási-tanulási folyamat révén gyakorlatban 

alkalmazható tudáshoz juttatja tanítványait.  

Alapfilozófiánknak megfelelően számunkra minden gyermek 

egyformán fontos: várjuk a főiskolai, illetve egyetemi 

felvételire készülőket és az érettségihez kötött szakmák 

iránt érdeklődők jelentkezését is.  
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Intézményegységünk hagyományosan az alábbi képzéseket 

indítja a 8. évfolyamot befejező tanulók részére:  

Gimnáziumi osztály: 

01 normál tantervű (fél osztály) 

02 emelt szintű angol (fél osztály) 

A jelentkezőket mindkét tagozatunkra a 7. osztály év végi és 

a 8. osztály félévi eredményei alapján rangsoroljuk.  

 

Felvételi vizsgát nem tartunk! 

 

Emelt szintű angol nyelvoktatásra az általános iskolai 

előtanulmányokkal rendelkező tanulók és kezdők is 

jelentkezhetnek.  

 

Általános iskolai gyakorlattal rendelkező pedagógusaink 

jártasak a kompetencia alapú oktatás területén is, így nagy 

gondot fordítanak a tanulás megtanítására, az alkalmazható 

tudás elsajátítására. A XXI. században kiemelt fontosságú az 

idegen nyelv ismerete, illetve tudása, ezért az Arany János 

Gimnáziumi Intézményegység nagy hangsúlyt fektet a 

német, illetve angol nyelv oktatására, valamint anyanyelvi 

környezetben történő gyakorlására.  

Tanulóink felkészülését korrepetálások, szakkörök és 

sportfoglalkozások szervezésével is segítjük.  



 

29 
 

Tradíciónknak megfelelően magas színvonalon biztosítjuk 

a mindennapos testnevelés és a sportolás lehetőségeit.  

A város szívében, csendes környezetben található iskolánk, a 

hagyományos értékek tisztelete mellett a folyamatos 

megújulás képességével és igényével rendelkezve várja a 

sokrétű programokra és biztos alapokon nyugvó tudásra 

fogékony tanulókat.  

Ennek megfelelő hátteret biztosítanak a projektorral, 

számítógéppel, interaktív táblával felszerelt tantermek.  

Kollégiumi elhelyezést szükség szerint biztosítunk!  

Hagyományos rendezvényeink:  

* szecskaavató  

* szaktárgyi hónapok  

* halloween-party 

* tanulmányi kirándulások (német, angol, illetve lengyel 

utazás lehetősége)  

* Szalagtűző, Ki Mit Tud, Ballagás 

* nyelvvizsgára való felkészülés  

 

Nyílt nap: 2015. november 20. (péntek)  0745   
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CIKÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 

ISKOLA 
II.GÉZA GIMNÁZIUMA, BÁTASZÉK 

OM azonosító: 201327 
 

Cím: 7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. 
Tel./Fax: 74/493-358 
E-mail: geza-bataszek@freemail.hu 
Honlap: www.gezagimi.hu 
Tagintézmény-vezető: Neidhardtné  
Gyarmati Erzsébet 

Felvilágosítást ad: 
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet tagintézmény-vezető 

 

Képzési kínálat 

Iskolánk célja: 
� minden tanulót képességeinek megfelelően 

felkészíteni az érettségi vizsgára: a tehetséges, 

továbbtanulni kívánó tanulókat eljuttatni az emelt 

szintű érettségire; az érettségi után szakmát tanulni 

kívánókat a középszintű érettségire 

� a diákokban rejlő képességek minél jobb 

kibontakoztatása 

Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, 

igényes oktatás, következetes, rendszeres értékelés.  

 



 

31 
 

Hatévfolyamos képzés 

Tagozatkód: 01 

Előnyei:  
� hat év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 
� egyenletesebb terhelés 
� a középiskolai tananyag alaposabb elsajátítása 
� nagyobb lehetőség nyelvvizsga és előrehozott 

érettségi megszerzésére 

Specialitások: 
� 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv 

oktatása emelt óraszámban 
� második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív 

formában 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A diákokat az általános 

iskolából hozott eredmények alapján vesszük fel. 

Az érdeklődő diákok a jelentkezési lapot az általános 

iskolájukban vagy közvetlenül a gimnáziumtól kaphatják 

meg, ahol tájékoztatást is adunk a felvételi eljárás további 

menetéről. 

 

Hagyományos gimnáziumi képzés 

Tagozatkód: 02 

Előnyei: 

� négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 
� a középiskolai tananyag alapos elsajátítása 
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�  lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi 
megszerzésére 

Specialitások: 

� 9-10. évfolyamon a matematika és informatika 
oktatása emelt óraszámban 

� informatika oktatás szakkör, illetve fakultációs 
keretben 

Felvételi vizsgát nem tartunk. 

A diákokat az általános iskolából hozott eredmények alapján 

vesszük fel. (Ez vonatkozik az intézmény általános 

iskolájában végzett tanulókra is.)  

Elsősorban az érettségi tárgyak (magyar, matematika, 

történelem, idegen nyelv) eredményeit vesszük figyelembe.  

Az érdeklődő diákok az általános iskolában kiállított 

jelentkezési lapon jelentkezhetnek. 

 

A II. Géza Gimnázium az alábbi lehetőségeket kínálja 

diákjainak: 

Idegennyelv-oktatás 
- tanórai keretek között: 

� angol 
� német 

- fakultációs formában: 
� francia 
� latin 
� orosz 
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Felkészítés középszintű érettségi vizsgára 
- 9. évfolyamtól: 

� informatikából és idegen nyelvekből 
-10-12. évfolyamon: 

� kötelező érettségi tárgyak 
� választható érettségi tárgyak 

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 10-12. 

évfolyamon: 

� magyar nyelv és irodalom 
� történelem 
� angol és német nyelv 
� matematika 
� fizika, biológia, kémia 
� informatika 

Testvériskolai kapcsolatok, csereprogramok 
� Besigheim – Németország 
� Fülek – Szlovákia 
� Ditró – Románia 

Tudományos Diákkör 
� tanulmányi versenyek szervezése 
� tudományos előadások 
� különleges foglalkozások (pl.grafológia) 
� kirándulások 
� színházlátogatások 
� téli sport, korcsolyázás 

Szabadidős tevékenység 
� úszás, labdarúgás, kosárlabda 

Meleg étkezés: az iskolai menzán 
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Diákjaink támogatása-  

Alapítványunk anyagi támogatást nyújt: 
� tantárgyi és nyelvi táborokhoz 
� központi szakkörökhöz 
� felkészítőkhöz 
� versenyekhez 
� külföldi tanulmányutakhoz 
� múzeum-, hangverseny-, színházlátogatásokhoz. 

Iskolai hagyományok 
� Géza-napi felvonulás 
� Géza-napi gálaest 
� Géza-napi versenyek 
� iskolai ünnepségek 
� gimnázium éjszakája 

A gimnázium által szervezett megyei versenyek:  
� 2015. december 8.  Géza napi megyei 

művelődéstörténeti verseny általános iskolásoknak 
� 2015. február 2.  Géza napi megyei 

művelődéstörténeti verseny 
� 2015. február 23. Géza napi megyei 

szavalóverseny 

Várunk minden érdeklődő diákot nyílt napunkon: 

2015. december 12. (szombat) 

2016. január 16. (szombat) 

Az iskolai nyílt napok reggel 8 órakor kezdődnek! 

A jelentkezési lapok beadási határideje:  

2015. február 12.
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DOMBÓVÁRI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036379 

Cím: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
Tel./Fax: 74-466-864, 74-466-874 
E-mail: illyes.dombovar@gmail.com 
Honlap: www.illyes-dombovar.hu 
Intézményvezető: Dr. Szenyéri Zoltán 
Pályaválasztási felelős: Bódogh Zoltán 
 
 
 

Sikeres életpálya – tartalmas diákélet 

Ezt kínálja a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
 

Tanulóinknak modern ismeretek megszerzését biztosítjuk, 

amelyekkel nem csupán bejuthatnak a felsőoktatási 

intézményekbe, hanem ott eredményesen meg is állhatják a 

helyüket. 

A minőség iránti elkötelezettségünket az is bizonyítja, hogy a 

tantervben hangsúlyos szerepet kaptak azok a foglalkozások, 

felkészítések, tanórák, amelyeknek a keretében a tanulók 

emelt szinten tanulhatnak. Ennek eredményeként tanulóink 

sikeresen felvételiznek bármely szakra. 

Diákjaink az elmúlt tanévben is kiválóan szerepeltek a 

tanulmányi versenyeken, s elégedettségre adhatnak okot a 

középszintű és az emelt szintű érettségi vizsgák eredményei 

is. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a végzősök több mint 60 

%-a középszintű C típusú nyelvvizsgával, vagy az ezzel 

egyenértékű emelt szintű érettségivel rendelkezett.  
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A tanulás mellett izgalmas programokat szervezünk a 

közösségi szellem erősítése és a tartalmas szórakozás 

jegyében.  

A leendő gimnazistákat várja augusztus végén a gólyatábor, 

ősszel avatjuk az újonc „szecska” tanulókat, nem 

hiányozhatnak az osztály- és évfolyamszintű bulik, 

korcsolyázások, kirándulások, színházlátogatások sem. 

A tanévet színesíti még a tanulók gálaestje és a végzősök 

szalagavató bálja. 

Milyen típusú osztályokban tanulhatsz tovább? 
 

természettudományi emelt szintű csoport (01) 
 
fél osztály matematika-informatika (02) 
 
humán tantervű csoport (03) 

 
általános tantervű csoport (04) 
 
német emelt szintű csoport (05) 
 
angol emelt szintű csoport (akik tanulták a 
nyelvet) (06) 

 
8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, angol emelt 
szintű képzés (07) 
 
8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, német 
nyelvoktató kisebbségi képzés (08) 



 

37 
 

 

DUNAFÖLDVÁRI- BÖLCSKEI- MADOCSAI 
ÁLTALÁNOS ISKOLA, AMI ÉS GIMNÁZIUM  

MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA 

OM azonosító: 201167 
 
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 
Telefon: 75/ 541-269, 75/ 541-270 
E-mail: magyarlaszlogimi@freemail.hu 
Honlap: www.magyarlaszlogim.atw.hu 
Tagintézmény-vezető: Balogh Emese 
Pályaválasztási felelős: Fehérné Keserű Katalin 
 
 
GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. 
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270 

 

A Magyar László Gimnáziumot családias, elfogadó légkör 

jellemzi. Az alacsonyabb tanulói létszám előnyeit a 

felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói 

személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; 

mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi 

középiskolánkat.   

Munkánk sikerét mutatja, hogy hozzáadott pedagógiai érték 

tekintetében a megyei gimnáziumok rangsorában harmadik 

helyen állunk.  

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a 

tanulókat - képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a 

sikeres érettségi, felvételi vizsgára; a sikeres 
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pályaválasztásra. Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat 

a középiskolai versenyeken részvételre, melyek költségeit az 

„Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” Alapítvány támogatja. 

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való 

felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat 

biztosítunk, továbbá érdeklődési körök szerint szakköröket, 

tehetséggondozó csoportokat szervezünk. Tanulóinkat 

felkészítjük az emelt és középszintű érettségi vizsgákra, az 

ECDL-, illetve nyelvvizsgákra. 

Művészeti csoportjaink - musical, színjátszó, örömzene, rajz 

és film - városunk határain kívül is gyakran fellépői a 

kulturális rendezvényeknek. Az iskola röplabda és kézilabda 

csapata többször bejutott a diákolimpia országos döntőjébe, 

élsportolóinkat (kajak-kenu, sárkányhajó, mazsorett-twirling, 

vízilabda, úszás) támogatjuk a versenyzésben. 

Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos 

iskolai rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és 

havonkénti színházlátogatások teszik színesebbé.  

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési 

lehetőséget. 

Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó 

kapcsolatokkal rendelkezik a város közéletében; közösségünk 

tagjai aktív szereplői Dunaföldvár közéleti, civil, kulturális és 

sportéletének. 

Több mint két évtizede a németországi testvérváros, 

Weikersheim középiskolájával szoros kapcsolatot 

alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, diákok 
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kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és 

környékbeli civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s 

több éve kapcsolatot ápolunk az olaszországi Magenta 

gimnáziumával is. 

 

A KÉPZÉS RENDJE:  
 

Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi 

rendszerünk és óraterveink biztosítják a tanulóknak az 

esetleges iskolaváltás lehetőségét. Az intézményben három 

idegen nyelv (angol, német, orosz) közül választhatnak 

diákjaink. 

 
A 2016/ 2017-es tanévre tervezett induló osztályok: 
 

- 4 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 01 
- 6 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 02 

 

 

01 Négy évfolyamos gimnáziumi osztály 
Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához 

többletórákat és előzetes tudásra épülő kiscsoportos 

oktatási formákat biztosítunk 9. és 10. osztályban 

idegen nyelvekből, informatikából és matematikából.  

11-12. évfolyamon szabadon választható tantárgyi órákkal 

is segítjük diákjaink közép és emelt szintű érettségi 

vizsgákra történő felkészülését. Fakultatív tárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelvek, biológia, fizika, kémia, földrajz, informatika. 
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Tanítványaink számára olyan szabadidős 

tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, 

sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő 

foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni 

képességeik fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő 

foglalkozásaikat biztosítjuk. 

 

 

Felvételi: 
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján 

döntünk; a 7. év végi és a 8. félévi (magyar nyelv, 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, 

kémia, biológia, földrajz, informatika) osztályzatok 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

 

Nyílt napot a nyolcadikosok számára 2015. november 17-
én, kedden 8-12 óráig tartunk. Ekkor az érdeklődő diákok, 

illetve szüleik óralátogatásokon is betekintést nyerhetnek 

iskolánk életébe.  

 

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az 

érdeklődő diákokat, szülőket. 
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02 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály 
Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból kedvezőbb 

tananyag elrendezést tesz lehetővé, s a hat év során több 

idő jut a szaktárgyakon belüli elmélyülésre, a 

törzsanyagból való kitekintésre. Mindez előnyösen 

befolyásolja a továbbtanulási esélyeket.  

Az általános képzésen túl a biztos tudás megalapozásához 

többletórákat és előzetes tudásra épülő kiscsoportos 

oktatási formákat biztosítunk 7. és 10. osztályban 

idegen nyelvekből, magyar nyelvből, informatikából és 

matematikából.  

11-12. évfolyamokon szabadon választható tantárgyi 

órákkal is segítjük diákjaink közép és emelt szintű 

érettségi vizsgákra történő felkészülését. Fakultatív 

tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, idegen nyelvek, biológia, fizika, kémia, 

földrajz, informatika. 

Tanítványaink számára olyan szabadidős 

tevékenységeket – szakkörök, művészeti csoportok, 

sportkörök, egyéni és csoportos tehetségfejlesztő 

foglalkozások - szervezünk, amelyek elősegítik egyéni 

képességeik fejlesztését.  

Vállaljuk az ECDL- vizsgákra való ingyenes felkészítést.  

A tanulmányi területre sajátos nevelési igényű és tanulási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, fejlesztő 

foglalkozásukat biztosítani tudjuk.  
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Felvételi 
A felvételről az általános iskolai eredmények alapján 

döntünk. A jelentkezők rangsorának kialakításakor az 5. 

év végi és a 6. félévi (magyar nyelv, irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv, informatika) 

jegyeket vesszük figyelembe. 

 

Nyílt napot a hatodikosok számára 2016. január 11-én, 

hétfőn 15 órától bemutató foglalkozásokkal tartunk. 

 

17 órakor szülői tájékoztatón ismertetjük meg a képzés 

sajátosságait. Jelentkezési lap a helyszínen átvehető. 

 

Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadjuk az 

érdeklődő diákokat, szülőket. 

 

 

Felnőttképzés 
Iskolánk esti tagozatú képzést biztosít az érettségizni 

szándékozó felnőttek számára. Tanítványainkat három év 

alatt juttatjuk el az érettségi vizsgáig. Heti három 

alkalommal délután zajlanak a tanítási órák. 

Jelentkezés személyesen a gimnáziumban. 
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Magyar László Gimnázium: Megbízható tudás, minőségi 
diákélet! 
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HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS 
ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUMI ÉS 
KOLLÉGIUMI TAGINTÉZMÉNYE, GYÖNK 

OM azonosító: 036360 

Cím:   7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 
Telefon/fax: +36 74 448-012 
E-mail: hegyhat@hisk.hu  
Igazgató: dr. Humné Szentesi Katalin 
Tagintézmény-vezető: Bán Tamás  
 
Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan fiatalokat várunk, 

akik nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének helyben 

nyelvvizsgát szerezni, külföldi kapcsolatokat kialakítani, 

segítséget szeretnének tanulási problémáikban, illetve 

szívesen bekapcsolódnak sporttevékenységekbe. 

 
A 2016/2017. tanévben induló képzési formák és kódjaik: 
 
� 6 évfolyamos német nemzetiségi    01 

� 4 évfolyamos német nemzetiségi   02 

� 6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 

(pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek.)    03 

� 4 évfolyamos általános tantervű   04 
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� 4 évfolyamos általános tantervű, informatika 

specializáció      05 

� 4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 

(pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. )    06 
 

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján döntünk. 
● a 9. évfolyamba jelentkezők esetében a rangsorolás a 

7. évfolyam év végi, illetve a 8. évfolyam félévi 

tanulmányi eredmények átlaga alapján, 

● a 6 évfolyamos osztályokba jelentkezőknél az 5. 

évfolyam év végi, illetve a 6. évfolyam félévi 

tanulmányi eredmények átlaga alapján történik. 

Az átlagszámításkor az alábbi tantárgyakat vesszük 

figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelv, matematika, 

történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia. 
 

 

Nyílt napok: 

 2015. 11. 21.   (szombat)   9 00- 1200   
 2015. 12. 01.   (kedd)         8 00- 1100   

óralátogatási lehetőség 

 2015. 12. 12.   (szombat)   9 00- 1200 
 

Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon 

emelt szinten biztosítjuk a továbbtanulásra való felkészülést a 
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következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, informatika. 

A tanórán kívüli lehetőségek: 
� Kézműves foglalkozások, színjátszás, íjászat, tánc, fit ball. 

� Modern sportcsarnokunk edzőhelye a kézilabda 

csapatainknak, de más sportágak gyakorlására is 

rendelkezésre áll: röplabda, kosárlabda, futball, íjászat, 

karate, torna. 

Nyelvvizsgák helyben: 
� ÖSD (osztrák egynyelvű) 

� DSD (német egynyelvű) 

Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás: 

� 3 hetes nyári Goethe ösztöndíj 

� 6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben 

� Cserekapcsolatok testvériskolákkal (Ausztria, 

Németország) 

Rendszeres színházlátogatás a szekszárdi német színházba 

(DBU) 

A tanórák szervezésében nagy hangsúlyt kap a kompetencia 

alapú oktatás (HEFOP 3.1.2 /2004-2008/, TÁMOP 3.1.4 

/2009-től/ és TIOP 1.1.1. /2011./ , TÁMOP 3.1.4 -12/2-2012. 

programokban veszünk részt). 

Az intézmény nyitott új pedagógiai innovációkra, amiben 

segítséget nyújt jó technikai felszereltségünk (a 

gimnáziumban 70 db tanulói netbook és 8 interaktív tábla 

valamint egy jól felszerelt számítástechnika terem.) 
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Kollégiumi tanulóink felkészülését 40 netbook, 15 asztali 

számítógép és jól felszerelt könyvtár segíti. Az intézmény 

teljes területén biztosított a tanulóink számára szabadon 

hozzáférhető vezeték nélküli hálózat. 

 

Diákjaink tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk 

személyiségük fejlesztésére és gyógypedagógiai 

támogatásukra is. Különböző terápiás és fejlesztő 

helységekben lehetőségük van a mozgásfejlesztésre, a szocio- 

és művészetterápiás csoportfoglalkozásokon való részvételre. 

 

Új szolgáltatásunk a kalandpark, ahol tanulóink 

szabadidejükben új módon fejleszthetik mozgáskultúrájukat. 

 

Felújított kollégiumunkban minden igénylőnek elhelyezést 

és menzánkon étkezést tudunk biztosítani. 

„ Nálunk mindenki valaki!” 

 

Legyen a célod továbbtanulás, szakmaszerzés, külföldi 

tanulmányok, mi segítünk felkészülni rá! 

 

Várjuk az érdeklődőket! 
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PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM 

OM azonosító: 036391 

 

Címe:  7030 Paks, Dózsa György út 103.  
Telefon:  75/ 510-210; 510-211  
Fax:   75/ 510-971  
E-mail:  vbgimi@paks.hu  
Honlap: http://vakbottyangimnazium.hu  
Intézményvezető: C. Szabóné Kocsiczki Ilona 
Pályaválasztási felelős: Lénárt Éva 

 
 

A 2016/2017. tanévben induló osztályaink és kódjaik:  

o hat évfolyamos gimnázium  

61 - matematika emelt szintű oktatás  

62 - angol nyelv emelt szintű oktatás  

Ebben az osztályunkban tehetséggondozó képzés folyik. Az 

emelt szintű oktatás matematikából, illetve angol nyelvből az 

alap óraszámhoz képest heti 2 többletóra választását jelenti.  

A hat évfolyamos osztályainkba járóknak a későbbi években 

módjuk lesz további specialitások választására leendő 

továbbtanulási szándékuknak megfelelően, kiscsoportos 

képzési formában.  

Diákjainknak olyan szabadidős tevékenységeket is 

szervezünk, melyek elősegítik az egyéni képességek 

fejlesztését, a humán és a reál érdeklődés erősödését.  
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o négy évfolyamos gimnázium  

reál osztály  

41 - matematika-fizika tantárgycsoportos emelt 

szintű oktatás a matematika iránt különösen 

érdeklődők számára;  

42 - komplex természettudományos 
tantárgycsoportos emelt óraszámú oktatás a 

természettudományok iránt érdeklődőknek;  

Az emelt óraszámú oktatás kémiából, biológiából és fizikából 

együttvéve heti 2,5 többletóra választását jelenti a komplex 

természettudományos csoportban. Az emelt szintű oktatás 

matematikából kiscsoportos oktatási formával párosul.  

 

nyelvi osztály humán vagy informatika 

irányultsággal  

43 - emelt óraszámú nyelvi képzés  

többletórák magyarból, történelemből  

44 - emelt óraszámú nyelvi képzés  

többletórák informatikából  

A nyelvi osztályba járók heti 4, ill. 5 órában tanulhatják a 

választott idegen nyelvet, heti 3 órában pedig a második 

idegen nyelvet. Az intenzív nyelvtanulással egy időben emelt 

óraszámban humán vagy informatika irányultságú képzést is 

kapnak a tanulók. Ez összességében heti két többletóra 

választását jelenti.  
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Tanulmányaik befejezéséig biztosítjuk számukra az emelt 

óraszámú nyelvtanulást, informatikából a csoportbontást és a 

felkészítést az ECDL vizsgára.  

 

Az idegen nyelvek tanulása  

o hat évfolyamos gimnázium  
hetedik évfolyam: egy idegen nyelv választása 

kötelező, angol emelt szinten, illetve angol vagy német heti 
3,5 órában  

kilencedik évfolyamtól két idegen nyelv tanulása 
kötelező, az első idegen nyelv angol vagy német nyelv (az 
angol emelt szintű képzés folytatódik), második idegen 
nyelv: angol, német, orosz, latin  
 
Idegennyelv-tanulás szempontjából különösen előnyös ez a 
képzési forma. Diákjainknak a hat év alatt módjuk van 
mindkét tanult nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára 
felkészülni. Ez a képzési forma valamennyi tantárgyból 
kedvezőbb tanagyag elrendezést tesz lehetővé, mely 
előnyösen befolyásolja az érettségi eredményeket, így a 
továbbtanulási esélyeket is.  

o négy évfolyamos gimnázium  
két idegen nyelv tanulása kötelező, mindkét idegen 

nyelvet legalább heti 3-4 órában tanulhatják tanulóink  
választható nyelvek: angol, latin, német, orosz  
a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének 

megfelelően alakítjuk ki, a humán programhoz a latin nyelv 
is választható  
 

Megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott, 
majd a szintemelő érettségi vizsgára. 
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Rendszeresen részt veszünk európai uniós pályázatokon, 
amelyek tanítványaink intenzív nyelvgyakorlását, 
csereutazásokban való részvételét teszik lehetővé.  

 

Választható foglalkozások 
 
Speciális tárgyként választható a 11-12. évfolyamon heti 2, 
illetve 3 órában: magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, idegen nyelvek, 
informatika, rajz- vizuális kultúra, mozgóképkultúra és 
médiaismeret, testnevelés 
 

Szakköri formában:  
 - idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése angol, német és 
orosz nyelvből  
 - további idegen nyelvekkel való ismerkedés: latin, ógörög  

 

Művészeti csoportjaink, szakkörök:  
 - énekkar  
 - képzőművészeti kör  
 - tudományos diákkör  
 - kreatív írás szakkör  
 - tánc és ugrókötél csoport  

Szabadidős sportolási lehetőségek:  
 - házibajnokságok  
 - természetjárás, kirándulások, táborozás  

Tanítványainkat arra inspiráljuk, hogy éljenek az iskola által 
kínált lehetőségekkel, vegyenek részt pályázatokon, 
versenyeken, mélyedjenek el egy-egy témakörben, 
készítsenek projekteket, írjanak tudományos dolgozatokat. 
Célunknak tekintjük a tanulói önállóság fejlesztését,  
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Akkreditált kiváló tehetségpontként kiemelt 
feladatunk a tehetséggondozás és a 
felzárkóztatás.  

 

 
 
A felvételi eljárás rendje:  
o hat évfolyamos gimnázium  

A felvételin elérhető 100 pontból 50-50 pontot (10 
tantárgy/tantárgyanként 5 pont) az ötödikes év végi és a 
hatodikos félévi osztályzataira kaphat a jelentkező.  
o négy évfolyamos gimnázium  

A négy évfolyamos képzésbe jelentkezőknek részt kell 
venniük a felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli 
vizsgákon. 
 
Az írásbeli vizsga időpontja: 

2016. január 16. /szombat/ 10 óra  
Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2016. január 21. /csütörtök/ 14 óra 
A felvételről szóló döntést a hozott tanulmányi eredmények 
(max. 100 pont) és az írásbeli teljesítmények (magyar nyelv 
max. 50 pont, matematika max. 50 pont) figyelembevételével 
hozzuk meg.  
 
Nyílt napok  
Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, 
az iskolában folyó nevelő-oktató munkánkról, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium működéséről és belső életéről, ha 
meglátogatják intézményünket, részt vesznek nyílt napjaink 
programján, illetve tehetséggondozó és felkészítő 
foglalkozásokon.  
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Intenzív felvételi előkészítő a nyolcadikosoknak 
magyarból és matematikából: 2015. szeptember 18-tól 
(péntekenként) 15 órától  
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadunk érdeklődő 
általános iskolai pedagógusokat, diákokat, diákcsoportokat 
vagy egyénileg érdeklődő szülőket.  

Nyílt nap a nyolcadikosok számára:  

- 2015. november 6. /péntek/ 1230 – 1600 kutatók 
napja tudományos kísérletek, interaktív programok 

- 2015. november 10-11.  /kedd-szerda/ 815 – 1320 az 
érdeklődő diákok és szülők tanórákon 
megismerkedhetnek az iskolában folyó képzések 
sajátosságaival. 

- 2015. november 18-án 1700 tájékoztató előadás a 
beiskolázásról. 

 

Hat évfolyamos gimnázium nyílt napja:  
- 2016. január 13. /szerda/ 15 órától a gimnáziumban  

Az érdeklődő diákok és szülők bemutató foglalkozásokon 
ismerkedhetnek meg a jelenlegi osztályokban folyó 
munkával.  
16 órától tájékoztató előadás hangzik el a hat évfolyamos 
gimnáziumi képzés szerkezetéről, sajátosságairól, a 
jelentkezés feltételeiről, módjáról és időpontjáról. A 

helyszínen jelentkezési lap is átvehető.  

 

Felnőttoktatás  

Esti tagozat:  hetenként 18 tanóra 
  hétfő, kedd, csütörtök 1415– 1840 -ig 
Kötelező a részvétel a három évközi beszámolón és az év 
végi vizsgán. 
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SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, 
KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

OM azonosító: 036394 
 
Cím: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 
Telefon: 74/511-077 
E-mail: ibelagimnazium@belamail.hu  
Honlap: www.ibela.hu  
Igazgató: Hajós Éva 
Pályaválasztási felelős: Szügyi Hajnalka 

Dr. Buri Antalné (AJKP) 
 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2016/2017. TANÉVRE 
 

„…helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” 
(Illyés Gyula) 

 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Ökoiskola, Mentoráló 

Intézmény 
 

Kedves Gyerekek! 
 

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik keresett 
gimnáziuma. A diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és 
eredményes, differenciált képzéssel támogatjuk. A 
gimnázium tanárai a tanulmányi eredményesség mellett 
figyelnek arra, hogy megtalálják Te miben vagy tehetséges. 
Sok lehetőséget adnak arra, hogy képes legyél egyedül, 
párban, csoportban, projektekben teljesíteni feladataidat, 
hogy megtanuld a tudásodat alkalmazni. 
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A tagozatokon olyan tantárgyakat fogsz magasabb 
óraszámban tanulni, melyek a felsőoktatásban felvételi 
tantárgyként – műszaki-, gazdaságtudomány, bölcsészet, 
agrár, természet- és társadalomtudomány, jog, sport-, orvos- 
és egészségtudomány, közigazgatás, művészetközvetítés – 
szükségesek. 

Tanulóinkat különböző területeken támogatjuk, legyen szó 
informatikai, matematikai, természettudományi vagy nyelvi 
tehetséggondozásról, segítségnyújtásról a tanulás 
folyamatában. A megyében egyedül a mi intézményünk, az I. 
Béla Gimnázium szervezi meg középiskolai szinten a 
köznevelési típusú sportiskolai képzést, mellyel kiemelten 
segítjük az élsportolóvá válást. Az Arany János Kollégiumi 
Program előkészítő középiskolai osztályában előkészítjük az 
ezt követő négy éves képzés sikerességét. 

Tanulóink és szüleik véleménye szerint az I. Bélában az 
„egyéniséget elfogadják, a tehetséget felkarolják”. Hogy ez 
miben nyilvánul meg? Az órarendi órákon kívül az egyénileg 
választható tehetséggondozó foglalkozásokban, a 
versenyekben, az alkotótevékenység ösztönzésében, a 
külföldi utazásokat eredményező projektekben, újdonságként 
a mozgókép- és médiaismeret emelt szintű oktatásában, az 
informatika, a digitális technikák kiemelkedő 
alkalmazásában, összességében: egy tanulókat támogató 
légkör meglétében. 

Gimnáziumunkban úgy gondoljuk, nagyon fontos az 
ismeretek és a képességek fejlesztésén alapuló nevelő-oktató 
munka. Elengedhetetlen az információs és kommunikációs 
technikák alkalmazása, a társas készségek fejlesztése, és 
mindehhez új, modern tanulás- és oktatásszervezési 
eljárások alkalmazása. 
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A Szekszárdi I. Béla Gimnázium támogató, közösségi 
szellemiségű és eredményes gimnázium. 

 

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél egy 
 jó hangulatú, 
 egyéniséget elfogadó, 
 változatos módszereket alkalmazó 

gimnáziumban tanulni, 
 ahol erős az informatika képzés, 

akkor nincs más dolgod, mint 

 megismerkedni tagozatainkkal, 
 benézni az I. 

Bélába, 
 és jelentkezni 

hozzánk! 
 
 
 

I. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK 
 
 

Tájékoztató szülőknek, diákoknak: 
 
2015. november 21-én, szombaton szülők és diákok számára: 
 9.30-10.30: a képzési kínálat (előadás) 
 10.30-11.30: a gimnázium és a tanári kar megismerése 

szaktantermekben 
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Nyílt napok:  
2015. november 25-én és 2015. november 26-án. 

Program: 
8.15–8.30  Tájékoztató (B épület Neumann-terem) 
8.30–9.25 
9.45–10.30  Óralátogatások 
10.40–11.25 
12.00-tól   A tanórán kívüli lehetőségek és a 
diákönkormányzat bemutatkozása. 

 

 
Felvételi előkészítőt tartunk. 

Érdeklődni az iskolai telefonszámon. 
 

II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 
 

Hat tanulmányi területre (001, 002, 003, 004, 005, illetve 
006) lehet jelentkezni. Három négy évfolyamos osztályt 
indítunk, illetve a 006-os (Arany János Program) tanulmányi 
területre jelentkezők önálló osztályként kezdik meg 
tanulmányaikat. 

A választott tanulmányi területen egyes tantárgyak magasabb 
óraszámúak / emelt szintűek. A 11. és a 12. évfolyamon 
magas óraszámban tízféle tantárgyból emelt szintű érettségire 
felkészítő képzésben vehetnek részt a tanulók egyéni 
választásuk alapján, érdeklődésüknek megfelelően heti négy 
választható órában.  

Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak, előzetes tudásuk 
szerint évfolyamonként nívócsoportokban. Haladótól kezdőig 
mindenki tanul angolul vagy németül. Másik nyelvként az 
angol, német, olasz, francia vagy holland nyelv tanulása 
választható.  

Az iskola vállalja az ECDL-vizsgákra való ingyenes 
felkészítést egyéni jelentkezés alapján. 
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NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TANULMÁNYI 

TERÜLETEINK 
 
 
 

001 
Informatika és matematika 

tantervű képzés. 
Szereted az informatikát és a 

matematikát? 
Ismered/Ismernéd a különböző számítástechnikai 

szoftvereket? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat 
megoldása? Érdekel a programozás vagy a robotika? Ha 

bármelyik kérdésre igen a válasz, akkor ez a tagozat a Neked 
való! Műszaki, természet- és gazdaságtudományi 

továbbtanulásra készítünk fel. 
 
 
 
 

 
002 

Természettudományi 
tantervű képzés 

(kémia, biológia). 
Érdekelnek a különböző kísérletek? Meg 

szeretnéd fejteni a megmagyarázhatatlannak tűnő 
jelenségeket? Kíváncsi vagy a világ természetes hajtóerőire? 

Akkor itt a helyed, jelentkezz! Természettudományi, 
orvostudományi, agrártudományi és műszaki irányú 

továbbtanulásra készítünk fel. 
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003 
Angol – informatika 

tantervű képzés 
Vonzz az angol nyelv? 

Vagy tudod, hogy 
szükséged lesz rá? Ha 

emellett még fogékony vagy az informatikai iránt, akkor ezt a 
tagozatot Neked ajánljuk, mert itt mindez lehetséges! 

Gazdasági, idegenforgalmi, kereskedelmi pályákra 
készülőknek. 

 
004 

Humán – idegen nyelv 
(angol/német) tantervű 
képzés (+művészetek, 

média) 
Elvarázsol a magyar 

nyelv szépsége? Szívesen olvasol? 
Érdekel a történelem? Meg szeretnéd örökíteni a különböző 
eseményeket? Szereted az idegen nyelveket? Ha bármelyik 
kérdésre igen a válasz, akkor ez a Neked megfelelő! Emelt 

szintű magyar, történelem és média képzés segítségével 
készítjük fel tanulóinkat a bölcsészeti, jogi, közigazgatási 

vagy társadalomtudományi továbbtanulásra. 
 

005 
Sportiskolai képzés 

(idegen nyelv és informatika) 
Jó hírű egyesületben sikeresen 

sportolsz? Szeretnél a 
tanulásban is jó eredményeket elérni? Akkor 

ez a Neked való tagozat! Sportelmélettel, magas óraszámú 
angol vagy német nyelv oktatásával készítünk fel a 

továbbtanulásra és az élsportolóvá válásra. 
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006  - ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM ELŐKÉSZÍTŐ 

KÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYA 
 

A programba az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma pályázati felhívása alapján 
lehet jelentkezni 2016. január 25-ig az 
intézményünkbe eljuttatott pályázattal. A 
részletes feltételeket a pályázati kiírás 

tartalmazza, ami megtekinthető az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma honlapján (www.kormany.gov.hu / Emberi 
Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős 
Államtitkárság), az AJKP honlapján (www.ajkp.hu) vagy 
iskolánk honlapján. A pályázat elkészítéséhez személyes 
segítséget nyújtunk. Az előkészítő év után szekszárdi 
szakközépiskolai/gimnáziumi képzés. 

 

III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

Négyéves gimnáziumi osztályainkba központi felvételi 
vizsgával lehet bekerülni. A felvételi eredményébe egyenlő 
arányban számítjuk be az általános iskolai eredményeket 
(hozott pontok) és a központi felvételi eredményét. 

A sportképzés megszervezéséhez a fizikai képességeket 
külön felmérjük. 

Az Arany János Kollégiumi Program előkészítő osztályába 
pályázattal lehet bejutni.  

� Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli 
vizsgát tart magyar nyelvből és matematikából.  

� Az írásbeli vizsgára 2015. december 8-ig hozzánk 
eljuttatott, központilag kiadott jelentkezési lapon lehet 
jelentkezni, mely a honlapunkon (www.ibela.hu) elérhető. 
A vizsga lebonyolításáról minden jelentkezőnek 
tájékoztató levelet küldünk. 
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Az írásbeli vizsgák időpontjai: 

� A központi írásbeli vizsga időpontja:  

I. 2016. január 16. (szombat) 10 h.  

II. Pótlás: 2016. január 21. (csütörtök) 14 h. 

 

A dolgozatok megtekintésének időpontjai: 

� A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az 
értékelés átadása: 

I.  2016. január 20. (szerda) 8 és 16 óra között. 

II.  Pótlás esetén: 2016. január 25. (hétfő) 8 és 16 óra 
között. 

 

A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 

2016. február 12. 

A jelentkezési lapon gimnáziumunk több tanulmányi területét 
javasoljuk megjelölni. A jelentkezést az általános iskola 
segíti. A hozzánk beküldött jelentkezési laphoz a központi 
felvételi vizsga értékelő lapját csatolni kell. 

 

Sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség 
felmérési vizsgálat, illetve sportági képességek felmérése a 
005 „sportiskolai képzés” tanulmányi területen: 

 

� A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett 
fizikaiképesség-felmérési vizsgálatot szervezünk 2016. 
február 16. és március 4. között előzetes beosztás alapján. 
A felméréshez érvényes sportorvosi igazolással kell 
rendelkezni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő, 
illetve sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 
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biztosítására a felvételi vizsgán – a szülő írásbeli kérelmére – 
a köznevelési törvény előírásait alkalmazzuk. A szakértői 
vélemény alapján biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, 
lehetővé tesszük segédeszköz (pl. számítógép) alkalmazását. 

Az írásbeli vizsgákat (és a 005-ös területen a szóbeli 
meghallgatást, illetve képességmérést) követően az ún. 
ideiglenes felvételi listát honlapunkon tesszük közzé 
legkésőbb 2016. március 9-ig. 

A Szekszárdi I. Béla Gimnáziummal közös igazgatású 
általános iskolából a továbbhaladás tanulmányi feltételeit a 
nevelési program rögzíti. 

A felvételi döntésről 2016. április 26-ig értesítést küldünk a 
jelentkezőknek. 
 

IV. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁSUNK, A JELENTKEZŐK 

RANGSOROLÁSA 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények (hozott pontok) 
számítása: 

A hozott pontokat a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos 
félévi eredményekből, az osztályzatok összegeként számítjuk 
ki öt tantárgyból. A jelentkezési lapon megadott összes 
tantárgy osztályzataiból a kötelezők mellett a választható 
tárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbbet 
választjuk ki, és azt vesszük figyelembe: 
 

Kód Kötelező négy tárgy Választható tárgyak közül egy:  

001 Magyar nyelv és  

irodalom (egy 

tárgyként) 

Matematika 

Történelem 

Idegen nyelv 

Földrajz 

Biológia 

Kémia 

Fizika 

Informatika 

002 

003 

004 

005 

006 
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(Ha magyar nyelvből és magyar irodalomból külön osztályzat 
van, a két tantárgy érdemjegyének egészre kerekített átlagát 
vesszük figyelembe a pontok kialakításánál.) 
 

A felvételi pontok számítása: 

Minden tanulmányi területen az írásbeli vizsga eredményét és 
a hozott pontokat egyenlő súllyal (50:50) számítjuk be. 

A sportiskolai képzésben emellett a felvétel feltételeként a 
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai, illetve sportági 
képesség felmérési vizsgálaton való megfelelést határozzuk 
meg. 
 

A felvételi rangsor kialakítása: 

A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 
Sorrendazonosság esetén előnyben kell részesíteni a 
hátrányos helyzetű tanulókat. 

További egyezés esetén az írásbeli vizsga eredményeit 
hasonlítjuk össze, és a jobbat részesítjük előnyben.  

További egyezés esetén a szekszárdi tanulókat soroljuk előre. 
További előnyben részesítést élvez az a tanuló, akinek 
testvére jelenleg is iskolánk tanulója; vagy testvére, szülője 
iskolánk tanulója volt. Az előnyben részesítéshez a megfelelő 
dokumentumok benyújtása szükséges. (HH-igazolás, 
nyilatkozat testvér/szülő jelenlegi/korábbi középiskolai 
jogviszonyáról.) 
 

Az így kialakult sorrend a felvételizők rangsora. 
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V. EGYÉB HASZNOS TUDNIVALÓK 

Menzát és kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk. 

Sportegészségügyi alkalmasság és fizikai képesség, illetve a 
sportági képességek vizsgálata a „közoktatási típusú 
sportiskolai ” képzésben 

A 2016/2017-es tanévben induló sportiskolai tanterv alapján 
szervezett tanulmányi területünkre jelentkező tanulók 
számára a felvételi eljárás több részből áll. 

A központi általános matematika és magyar írásbeli vizsgák 
mellett részt kell venniük a fizikai képességeik felmérésén, 
továbbá meg kell felelniük a sportegészségügyi alkalmassági 
vizsgálaton, azaz rendelkezniük kell érvényes sportorvosi 
igazolással. 

A fizikaiképesség-felmérési vizsgálat a következő területeket 
érinti: 

• ingafutás 

• helyből távolugrás 

• kötélmászás (lány) vagy függeszkedés (fiú),  

• továbbá a sportági képességek vizsgálata (a sportágra 
jellemző mozgásformák felmérése). 

 

VI. ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (AJKP) 

 

A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba 
tartozó gyermekek a középiskolai kollégiumok által 
alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével 
eredményesen tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt 
szerezzenek nappali tagozatos középiskolai osztályokban, 
továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok 
megkezdésére.  
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Az AJKP 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami 
segítséget ad a halmozottan hátrányos helyzetből adódó 
hiányok pótlására. Az előkészítő év után a tanulóknak 
lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és 
érdeklődésüknek megfelelően a Szekszárdi I. Béla 
Gimnáziumban vagy az általuk választott szekszárdi 
középiskolában folytassák tanulmányaikat (átvétellel). 

A programba való bekerülés feltétele 

A programra azok a 8. osztályos tanulók jelentkezhetnek:  

- a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik 
évfolyamára jelentkezik (ideértve a nyelvi előkészítő 
évfolyamra vagy a két tanítási nyelvű oktatás 9. 
évfolyamára jelentkezőket is) abban a tanévben, 
amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és  

- b) az e pontban meghatározott valamelyik feltételnek 
megfelel:  

- ba) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 67/A. §-a szerint 
halmozottan hátrányos helyzetű  

- bb) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát a jegyző megállapította és a törvényes 
felügyeletét ellátó szülő a Gyvt.-ben szabályozott 
eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint a 
tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az 
iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait 
fejezte be sikeresen 

- bc) A Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás 
otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti 
nevelésbe vett vagy a programba történő jelentkezés 
időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe 
vett,  
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- bd) a törvényes felügyeletét ellátó szülője a jegyző előtt 
tett önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, 
de rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultsága nem állapítható meg,   

- be) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 
jogosultságát a jegyző megállapította, és a törvényes 
felügyeletét ellátó szülők egyike a jegyző előtt tett 
önkéntes nyilatkozata szerint a tankötelezettség 
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik 
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, 
a másik szülő legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik  

- bf) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 
és lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 
gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány 
alapján az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket 
nem biztosító, elégtelen lakókörnyezetnek minősül,  

- bg) árva és a gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola 
és a gyám kezdeményezésére elkészített – javaslata 
alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a 
rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, 
hogy kellett-e az Arany János Kollégiumi Programba 
történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 
39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.  

A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok 
teljes időtartamára kötelező. 

A kollégium a programban részt vevő tanulók számára 
pedagógiai és szociális segítséget nyújtanak: 

• egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − például egyéni 
foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai 
eredményeinek sikerességéhez járulnak hozzá, 
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• másrészt mindvégig támogatást nyújtanak (pl. tanulói 
étkezéshez vagy utazási költségekhez való hozzájárulás; 
kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel, 
nyelvvizsga, jogosítvány megszerzése, ECDL vizsga stb.) 
ahhoz, hogy a diákok szociális körülményeiktől 
függetlenül sikeresen befejezhessék középiskolai 
tanulmányaikat, és felvételizhessenek a felsőoktatásba. 

 

A programba jelentkezés pályázat beadásával történik! 

A pályázat beadási határideje: 2016. január 25. 

A pályázatról értesítés: 2016. február 8. 

A pályázat tartalma: kitöltött tanulói adatlap; kitöltött szülői 
nyilatkozat, mellékletként jogosultság igazolása, ami lehet: 

a. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló 
határozat, 

b. hátrányos helyzetről szóló határozat, 
c. halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, 
d. árvaság esetén a gyermekjóléti szolgálat javaslata,  
e. jegyző előtt tett szülői végzettségről szóló nyilatkozat. 

Pályázat beadása: postai úton. 

Cím: Szekszárdi I. Béla Gimnázium, 7100 Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27. 

A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Kollégiumi 
Program”. 
 

AJKP nyílt napok:  

2015. november 20. péntek, 8.00-12.00 

2016. január 8. péntek, 8.00-12.00 

2016. február 12-ig be kell nyújtani a jelentkezési lapot a 
Szekszárdi I. Béla Gimnáziumba (006-os tanulmányi terület)! 
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SZEKSZÁRDI 
GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM  

OM azonosító:036384 
 

Cím:   Szekszárd, Szent István tér 7-9. 
Telefon/Fax:  74/315-633 
E-mail:  gjg@garayj.sulinet.hu  
Honlap:  www.garayj.sulinet.hu  
Intézményvezető:  Heilmann Józsefné 
Pályaválasztási felelős: Huszárik Imre 

 

 

 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

 

Az általános képzésen túl idegen nyelvi előkészítő, reál, 

humán és német nyelvi emelt szintű oktatást /többletórákat/ 

biztosítunk már a 9. és a 10. évfolyamon is a biztos tudás 

megalapozásához, illetve az emelt szintű érettségi vizsgákra 

történő felkészüléshez.  

Választható idegen nyelvek: az angol, a francia, a latin, a 

német és az olasz. 
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Ennek megfelelően hirdetjük meg az alábbi 

tanulmányterületeket: 

- 01 – matematika emelt szintű képzés (fizika-informatika 

többletórákkal)  

- 03 – már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű képzés  

- 02 – biológia – kémia emelt szintű képzés  

- 04 – magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű 

képzés 

 

ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

 

Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 

13 órában – tanulható az általános iskolában még nem 

tanult idegen nyelv kezdő szintről 

 

 05 – angol nyelvi előkészítő 

 06 –francia nyelvi előkészítő 

 07 – orosz nyelvi előkészítő 

Ebbe a képzéstípusba jelentkezők az előkészítő év után 

idegen nyelvi emelt szintű képzésben részesülnek és a 9. 

évfolyam követelményei szerint folytatják tanulmányaikat. 
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HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

 

Célunk, hogy már 12 éves kortól külön tehetséggondozó 

osztályban és hatéves program alapján segítsük a jó 

képességű tanulók fejlődését.  

A választható idegen nyelv: a már eddig is tanult angol vagy 

német. 

A felvételre jelentkezés a gimnáziumunkban beszerezhető 

lapon vagy a www.oktatas.hu honlapról letölthető 

nyomtatványon történik, amelyet kitöltve, közvetlenül 

iskolánkba kell beadni.  

Az osztály kódszáma: 08 

 

Mindegyik képzéstípusba jelentkezőnek egységes 

központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenniük 

anyanyelvből és matematikából. 

 

A TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 2015. 

NOVEMBER 17-ÉN 17 ÓRAKOR TARTJUK 

ISKOLÁNK DÍSZTERMÉBEN. 
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NYÍLT NAP: 

 

− 2015. november 23-án a nem szekszárdi iskolák 

diákjainak, 

− 2015. november 24-én a szekszárdi iskolák 

diákjainak. 

Gyülekező: iskolánk dísztermében. 

A program mindkét napon 8 órakor kezdődik. 

 

A hatodikos és a nyolcadikos tanulók számára 

térítésmentesen tehetséggondozó foglalkozásokat 

szervezünk anyanyelvből és matematikából. 
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SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM, TOLNA 

OM azonosító: 036385 
 
Cím:    Tolna, Bajcsy-Zs.u.73. 
Telefon/Fax:   06 74/440 571 
E-mail:   gimi@sztaraigimi.hu 
Honlap:   http://www.sztaraigimi.hu 
Intézményvezető:   Novothné Bán Erzsébet 
Pályaválasztási felelős:  Szabolcskáné Szentes Ilona 

igazgató-helyettes 
 

 
Célunk, hogy mindenkit alaposan felkészítsünk a sikeres 

közép-, illetve emelt szintű érettségire, és arra, hogy 

választott pályáján, legyen az középfokú vagy felsőoktatási 

szakképzés, főiskolai vagy egyetemi képzés, bátran 

elinduljon és sikerrel vegye az akadályokat. 

Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk az esetleges egyéni 

gondok, problémák megoldására, valamint fontosnak tartjuk 

a diákokban rejlő képességek kibontakoztatását, az egyéni 

motivációt.  
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„A hozzáadott érték nem más, mint amit a pedagógus és az 

intézmény tesz hozzá ahhoz, ami a hozzájuk került 
tanulókban már eleve megvan. A hozzáadott érték az iskola 

pedagógiai színvonalát jellemzi.” (Nahalka István) Büszkék 

vagyunk arra, hogy az e szempont alapján készült rangsorban 

iskolánk az országos 14. helyet foglalja el. 

Intézményünkben a sajátos nevelési igényű, beilleszkedési és 

tanulási nehézséggel küzdő tanulók integrált oktatását, 

fejlesztését is biztosítjuk. 

4 évfolyamos képzés: 1 osztály Kód: 02 

A négy évfolyamos gimnáziumi osztályban emelt szintű 

nyelvi képzés folyik, az angol nyelvet emelt óraszámban 
(az alap óraszámhoz képest heti 2 többletóra) kezdő és haladó 

csoportban tanulják a diákok. Második idegen nyelvként 

választható a német, az orosz vagy az olasz nyelv. (A 

jelentkezők létszámának függvényében indul egy-egy 

csoport.) Informatikából és matematikából heti 1-1 

többletórát biztosítunk a tanulók számára, míg a humán 

tantárgyakat a 11-12. évfolyamon tanulhatják emelt 

óraszámban a diákok. 

Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 

(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy 

idegen nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz) 7. 

év végi és 8. félévi eredménye alapján készített rangsor 

szerint döntünk.  

Nyílt nap: 2015. november 20. (péntek) 8-12 óráig 
                  november 21. (szombat) 8-10 óráig 
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6 évfolyamos képzés: 1 osztály  Kód: 01 

A hat évfolyamos gimnáziumi osztályban az angol vagy 

német nyelvet emelt szinten (heti 5 órában) tanulják a 

diákok.  

Második idegen nyelvként választható a német/angol, az 

orosz vagy az olasz nyelv. (A jelentkezők létszámának 

függvényében indul egy-egy csoport.) Informatikából és 

matematikából heti 1-1 többletórát biztosítunk a tanulók 

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

tanulhatják emelt óraszámban a diákok. 

Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 

(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy 

idegen nyelv, informatika, természetismeret) 5. év végi és 6. 

félévi eredménye alapján készített rangsor szerint döntünk.  

 
Nyílt nap: 2015. november 27. (péntek) 8-12 óráig 
       november 28. (szombat) 8-10 óráig 
 
 

Az eredményes felkészülés érdekében a matematikát, az 

informatikát, az idegen nyelveket csoportbontásban tanulják 

a diákok. Az emelt szintű érettségi vizsgára való magas 

óraszámú felkészítés külön csoportokban történik 

évfolyamonként. Választható felkészítő foglalkozások: 

magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, fizika, 

biológia, kémia, informatika, földrajz, testnevelés, rajz.  

Az iskola közvetlen környezetében (udvarán) zajló 
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fejlesztések (sportpálya, uszoda építése) biztosítják, hogy 

még változatosabb, eredményesebb legyen a sportélet, a 

közép- vagy emelt szintű testnevelés érettségi. 

A jól felszerelt informatikai, nyelvi szaktantermek, az 

interaktív táblák, a tanulói laptopok lehetővé teszik 

„digitális írástudás” fejlesztését. A rendhagyó órák, a 

tehetséggondozó szakkörök, foglalkozások, a délutáni 

sportfoglalkozások (pl. „gyorstollaslabda”, lány labdarúgás), 

a diákok által szervezett iskolai programok (gólyaavató, 

szalagtűző, karácsonyi műsor, diáknap, Halloween), a 

nemzetközi projektekben való részvétel teszik mozgalmassá a 

diákéletet. 

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; 

nézze meg honlapunkat, keressen minket a Facebookon! 
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TOLNA MEGYEI EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY 
BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS 
KOLLÉGIUMA 

OM azonosító: 101304 
 
Cím:   7173 Zomba, Paradicsompuszta 3. 
Telefon:  74 / 433 – 113,  Fax: 74 / 533 - 113 
E-mail:  egymi.berkes@gmail.hu 
Honlap:  http://tm-egymi.hu/  
Intézményvezető:   Rajkóné Kiss Ágnes 
Tagintézmény-vezető:  Szabján Ferencné 
 

Intézményünk sajátos nevelési igényű 

– értelmileg, ill. tanulásban 

akadályozott – tanulók nevelését, 

oktatását, képzését ellátó általános 

iskola, készségfejlesztő speciális 

szakiskola és kollégium.  

Az általános iskolába és a készségfejlesztő speciális 

szakiskolába, a Tolna megyei pedagógiai Szakszolgálat 

javaslata alapján kerülhetnek be a tanulók. Beiskolázási 

körzetünk, elsősorban Tolna megye, de üres férőhely esetén 

más megyéből is fogadunk tanulókat. A bejárás és bentlakás 

feltétele egyaránt biztosított. 

Intézményünk alapelve, a tanulók eltérő haladási 
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képességeire épített, egyénre szabott fejlesztés, a gyakorlatra 

alapozott ismeretszerzés, valamint a társadalmi integrációt 

elősegítő, az életkezdéshez szükséges, és a munkába állást is 

elősegítő készségek, képességek és jártasságok kialakítása. 

2011. szeptemberétől a megyében elsőként autista csoport, 

majd 2012. szeptemberétől fejlesztő iskolai csoport is indult 

tagintézményünkben.  

Egyéni felmérés alapján logopédiai ellátásban és 

mozgáskorrekciós fejlesztésben részesülnek az arra rászoruló 

tanulóink.  

Diákjaink tehetségük és érdeklődésük alapján az alábbi 

szakkörök közül választhatnak: számítógépes, kézimunka, 

kreatív hobby, színjátszó, moderntánc, és sportszakkör.  

A szabadidő tartalmas eltöltését segíti az iskolakönyvtár, a 

parkban lévő sok udvari fajáték, valamint a diákotthon 

felszereltsége, a nyugodt, családias légkör, és az esztétikus 

környezet. 

Az általános iskolából kikerülő tanulóink a szakképzés 

keretében folytathatják tanulmányaikat.  
 

Készségfejlesztő speciális szakiskolai képzéseink: 

• Udvaros  központi szakmai modul  

• Háztartástan  központi szakmai programmodul  

• Szövött-tárgy készítő központi szakmai programmodul  

• Mosodai kisegítő központi szakmai modul  
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A 12. évfolyam végén a programmodulok keretein belül 

szakképzési tanúsítványokat szerezhetnek diákjaink. 

A szakképzés gyakorlati oktatása az intézmény saját, jól 

felszerelt tanműhelyeiben, parkjában és gyakorlókertjében 

történik.  

 

Iskolánkban 24 éves korig a második szakmai képzés is 
ingyenes! 

 

A képzés során, az addig elért érdemjegyekből és a képzés 

végén tett záróvizsga alapján OM engedélyszámmal ellátott 

tanúsítványt kapnak, mely elősegíti a fiatalok munkába 

állását, társadalmi beilleszkedésüket, és munkavégzésüket. 

Ezt segíti a Munkahelyi Gyakorlat Programunk is, melynek 

keretében végzős tanulóink különböző munkahelyen 

dolgozhatnak, megismerve a nyílt munkaerőpiac elvárásait és 

lehetőségeit egyaránt.  

 

Várjuk azoknak a sajátos nevelési igényű tanulóknak a 

jelentkezését is, akik integrált iskolai oktatás keretében 

végezték el a 8. és 10. osztályt, vagy bármilyen nehezítő 

körülmény miatt nem tudtak bekapcsolódni az OKJ 

képzés keretébe, vagy azt nem tudták eredménnyel 
teljesíteni. 
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TOLNA MEGYEI EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 

INTÉZMÉNY 
GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, 

SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS 
KOLLÉGIUMA 

OM azonosító: 101304 
 

Cím:    7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 
Telefon/Fax:   74/481-193  
E-mail:  gollesz@gollesz-iregszemcse.sulinet.hu  
Intézményvezető:   Rajkóné Kiss Ágnes 
Tagintézmény-vezető: Varga Lászlóné 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA: 

Iskolánk megyei beiskolázású intézmény.  

A cél a megye területén nyolc osztályt 
végzett tanulásban akadályozott, sajátos 
nevelési igényű tanulók szakmaszerzésének 
biztosítása.  
 

A KÉPZÉS SZERKEZETE: 

9. előkészítő évfolyam, 2 szakképző évfolyam 

Kilencedik előkészítő évfolyam:  

Az előzetes tudások megerősítése és tovább építése, 
alkalmazása, az önálló életvezetési technikák tudatos 
gyakorlása kerül a középpontba. Megvalósul a tanítás-tanulás 
folyamatában megmutatkozó gyengébb vagy sérült funkciók 
korrigálása, kompenzálása, a szakmatanuláshoz, munkába 
álláshoz szükséges motiváció megteremtése. 
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TERVEZETT KÉPZÉSI FORMÁK A 2016/2017. 
TANÉVBEN 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT 

Kerti munkás rész-szakképesítés 

Beiskolázási kód:  001 

A szakképesítés OKJ száma: 21 622 01 

A 297/2015.(X.13.) kormányrendelet alapján ösztöndíjra 
jogosító hiány-szakképesítés a Kertész (OKJ száma 34 
622 02), amelynek rész-szakképesítése a Kerti munkás. 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó 
legjellemzőbb munkakörök, foglakozások betöltéséhez 
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.  

Olyan szakképesítéssel rendelkező kerti munkások képzése, 
akik vállalkozhatnak a legfontosabb kerti haszonnövények- 
gyümölcs, szőlő, zöldségfélék-szaporítására, telepítésére, 
felnevelésük alapvető munkáinak végzésére. 

A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek (egyéni 
igényeknek megfelelően) egészségügyi és pedagógiai 
habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezek megvalósítását a 
képzés során fejlesztő foglakozások, szocializációs 
programok segítik. 

A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az 
intézményen belül:  

Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató 
jellegű feladatok megvalósításához a megfelelően előkészített 
munkaterület. (pl: gyümölcsös, üvegház, fóliasátor, kert) 

Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, szerszámok, 
anyagok, felszerelések, melyek lehetővé teszik az ismeretek 
szakszerű elsajátítását, a balesetmentes munkatevékenységet. 

A műszaki ismeretek gyakorlati oktatását a kertészetben 
használatos, üzemképes, korszerű géppark szolgálja. 
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MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT 

Parkgondozó rész-szakképesítés 

Beiskolázási kód:  002 

A szakképesítés OKJ száma: 21 622 02 

A képzés célja: A szakképesítés munkaterületéhez tartozó 
legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez 
szükséges kompetenciák elsajátíttatása.  

A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben 
elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz 
szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, 
szakmai készségek, képességek, személyes, társas és 
módszerkompetenciák).  

A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az 
egyéni igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai 
habilitációs, rehabilitációs célokkal. Ezen célok 
megvalósítását a képzés során fejlesztő foglalkozások, 
szocializációs programok segítik.  

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó 
gyengébb, vagy sérült funkciók korrigálására, 
kompenzálására, felzárkóztatásra, az eszköztudás, a szociális 
képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés megtanulására, 
a szociális szféra akadályozottságából származó hátrányok 
csökkentésére irányul.  

A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az 
intézményen belül:  

Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató 
jellegű feladatok megvalósításához a megfelelően előkészített 
munkaterület. Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, 
szerszámok, anyagok, felszerelések, melyek lehetővé teszik 
az ismeretek szakszerű elsajátítását, a balesetmentes 
munkatevékenységet. 

A gyakorlati oktatást üzemképes, korszerű géppark szolgálja. 
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KÖNNYŰIPAR SZAKMACSOPORT 

Lakástextil-készítő rész-szakképesítés 

 Beiskolázási kód:  003 

A szakképesítés OKJ száma:  21 542 01 

A képzés célja: A szakképesítés a lakástextil termékek 
elkészítése és javítása munkaterülethez tartozó legjellemzőbb 
munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges 
kompetenciák elsajátíttatása a sajátos nevelési igényeknek 
megfelelő feltételek beépítésével. 

A rész-szakképesítéssel rendelkező a lakástextil termékek 
készítéséhez méreteket vesz, értelmezni a mérettáblázatokat, 
szabásmintát készít, felismeri a lakástextíliák fajtáit, kellékeit 
és díszítő lehetőségeit, felfektetni a szabásmintákat és 
kiszabja a szükséges alkatrészeket; ragasztási, erősítési 
műveleteket végez, ruhaipari gépeket és vasaló 
berendezéseket üzemeltet. A kiszabott alkatrészeket 
technológiai utasításnak megfelelően vagy mintadarab 
alapján összeállítja, javító munkálatokat végez (szakadásokat, 
záródásokat javít). 

A szakmai gyakorlati oktatás feltételei intézményünkben 
adottak. A szükséges gépek, szerszámok, varrodai 
berendezések, eszközök, anyagok, rendelkezésre állnak a 
tantermekben, és tanműhelyben. Megvalósul a munkáltató 
jellegű feladatokkal a balesetmentes munkatevékenység és a 
szakszerű ismeretelsajátítás.  

 

A felvételi eljárás rendje: 
 

Felvételi vizsgát nem tartunk. A hozzánk jelentkező 
diákokból a felvételi sorrendet az általános iskola 8. 
osztályának félévi érdemjegyei alapján állapítjuk meg. 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.
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VAK BOTTYÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁZIUM, SIMONTORNYA 

OM azonosító: 036371 
 
Cím:  7081 Simontornya,  

Hunyadi J. u. 15. 
Telefon/fax:  74/486-139 
 

E-mail:  vabosim@freemail.hu  
 

Honlap:  www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu 
 

Intézményvezető:  
Kovács Jánosné Lengyel Ilona 
Telefon: 74/486-139 

Pályaválasztási felelős: 
Menyhártné Szűcs Ildikó igazgató-helyettes (általános 
iskola), Telefon/fax: 74/486-914 
Horváthné Farkas Rita igazgató-helyettes 
(gimnázium), Telefon/fax: 74/486-914 

 

A kisgimnáziumokra jellemző családias hangulatú 
gimnáziumi tagozatunkon a képzés normál oktatással a 9. 
évfolyamon indul.  

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján döntünk.  

Tanulható tantárgy emelt óraszámban: informatika. 
Tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgamodulokra, 
megszervezzük a vizsgák letételét. 

A kerettanterv alapján adható szabadon választott órakeretet 
az idegen nyelvek, az informatika, majd az utolsó két évben, 
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az érettségi vizsgára való felkészülés jegyében a matematika 
és a történelem tantárgyak között osztottuk szét. 

Kiemelt figyelmet szentelünk az idegen nyelv oktatásának, 
melyet korszerűen felszerelt nyelvi labor segít. A 
nyelvvizsgára való felkészítésre mindkét nyelvből 
szakköröket szervezünk. 

Minden gimnáziumi tantermünkben interaktív tábla 
használatával alkalmazzuk a korszerű tanulási technikákat. 

Az intézmény számtalan sportolási lehetőséget biztosít 
diákjainak a sportcsarnokban, kiemelt sportágunk a 
kézilabda. A mindennapos testnevelés során a TÁMOP 3.1.4-
es pályázatunk keretein belül beszerzett sporteszközöket 
vehetik igénybe a tanulóink. 

Számtalan rendezvénnyel, ünnepséggel színesítjük az iskolai 
életet, melyek közül kiemelkedik a csuriavató, ahol az új 
tanulóknak szentelünk kiemelt figyelmet, illetve a szalagtűző 
ünnepély, majd a ballagás, ahol elköszönünk végzős 
diákjainktól. Minden évben megemlékezünk iskolánk 
névadójáról, Vak Bottyán kuruc generálisról, ekkor az 
ünnepélyes megemlékezés után osztályok közötti játékos 
vetélkedő keretin belül idézzük fel a simontornyai vár 
visszafoglalásának történetét. 

 

A 2016/2017-os tanévre tervezett gimnáziumi képzés: 

01 négy évfolyamos képzés normál oktatással 
első nyelv: angol vagy német,  
második nyelv: német vagy angol 

 

Iskolai nyílt napok:  

2015. december 10-11.     9.00 – 12.00
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A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM 
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ TOLNA 

MEGYEI KÖZÉPFOKÚ  
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 

� FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, 

CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

� FM DASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA APPONYI 

SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, LENGYEL 
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FM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ 
KÖZPONT, 

CSAPÓ DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, 
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM 

OM azonosító: 036410 
 
 

Cím:   7100 Szekszárd, Palánk 19. 
Telefon/Fax:  74/311-277 
E-mail:  csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu  
Honlap:  www.daszk.hu  
Intézményvezető:   Simonné Szerdai Zsuzsanna 
Pályaválasztási felelős:  Dr. Grósz Gergely 
 
 

Az FM Dunántúli Agrár-

szakképző Központ, 

Csapó Dániel 

Középiskola, 

Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és 

Kollégium, Tolna megye 

legnagyobb agrár-szakképző iskolája. Fennállásának 86 éve 

alatt a magyar mezőgazdaság méltán híres szakembereinek 

sokaságát bocsátotta ki. Valljuk, hogy a szakmai háttér, a 

tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba 

állítása vezet oda, hogy az iskolából kibocsátott diákok 

megállják helyüket a hétköznapokban. 
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a szakma megszerzése 
után lehetőség van 
+2 év alatt érettségi 
vizsgát tenni 

A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy 

korszerű pedagógiai módszerekkel, új pedagógiai 

gyakorlatokkal a jelen kor kihívásainak megfelelően 

képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. 

Mindehhez biztos hátteret ad az iskolában tanító 

pedagógusok jó szakmai felkészültsége, az iskola 

tangazdasága, a gazdasági élet szereplőivel való napi jó 

kapcsolat. 

 

Tagozatkódjaink: 

 

Szakgimnázium (érettségire felkészítő szakasz) 

011 mezőgazdaság ágazat (mezőgazdasági technikus 
szakirányra felkészítő) 

012 mezőgazdaság ágazat (állattenyésztő, állategészségügyi 
technikus szakirányra felkészítő) 

013 élelmiszeripar ágazat (élelmiszeripari technikus 
szakirányra felkészítő) 

014 rendészet ágazat (belügyi rendészeti szakközépiskola) 
 

Szakközépiskola (3 éves szakképzés, általános iskola után) 

 
015 gazda 

016 húsipari termékgyártó 

017 pék 
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SZAKGIMNÁZIUM 

 

Mezőgazdaság ágazatban: 

A mezőgazdasági szakmacsoportban a közismereti tantárgyak 
tanulása mellett már a 9. osztálytól kezdve orientáljuk a 
tanulókat a mezőgazdasági pálya irányába. Az itt eltöltött 
négy év során tanulóink szántóföldi növénytermesztéssel, 
állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel 
foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. 

A tanulóink gyakorlati alapképzésére jól felszerelt 
tangazdaságunkban van lehetőség. A tangazdasági 
gyakorlatok során a tanulók aktív részeseivé válnak egy 
működő üzem mindennapi életének. 

Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői 
képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók 
számára. 

A jelentkező tanulók kétféle szakképesítés megszerzésének 
alapozására jelentkezhetnek: a Mezőgazdasági technikus és 
az Állattenyésztő és állategészségügyi technikus 
szakképesítés megszerzésére nyílik lehetőség az érettségit 
követően. 

A mezőgazdaság ágazathoz 
kapcsolódó szakmai 
érettségivel betölthető 
munkakör, végezhető 
tevékenység: 

 

Vegyes profilú gazdálkodó 
(FEOR szám: 6130). 
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Élelmiszeripar ágazatban:  
Az élelmiszeripari szakmacsoportban a közismereti 
tantárgyak tanulása mellett már a 9. osztálytól kezdve 
orientáljuk a tanulókat az élelmiszeripari pálya irányába. 
A gyakorlatokra saját laboratóriumunkban (mikrobiológia, 
élelmiszer kémia, minőség-biztosítási vizsgálatok, analitikai 
mérések, vizsgálatok, számítások) és környékünk 
élelmiszeripari üzemeiben kerül sor.  
Az ételkészítési gyakorlatok során a tanulók megismerik az 
alapvető élelmiszer-alapanyagokat, feldolgozási technikákat. 
Az élelmiszeripar ágazathoz 
kapcsolódó betölthető 
munkakör, végezhető 
tevékenység: 
Élelmiszeripari laboráns 
(FEOR szám: 3113/8). 
 
Rendészet ágazatban: 
A képzés során fontos feladat a bűnmegelőzés, az egészséges 
életmódra nevelés, a szellem és a test egyidejű fejlesztése.  
A képzésben résztvevők a közismereti tantárgyak mellett a 
belügyi rendészeti ismeretek tanulásán túl többek közt 
pszichológiát (személyiség lélektan, fejlődéslélektan), 
ügyvitelt (iratkezelés, archiválás, titkosítás) is tanulnak.  
A gyakorlatok aktív tanulói magatartást igényelnek a 
kommunikáció (önismeret-fejlesztés, beszédtechnika, 
konfliktuskezelés) és az 
önvédelem (az elhárítás és a 
védekezés technikájának 
alkalmazása) területén. 
A képzés befejezése után 
diákjaink bekapcsolódhatnak a 
felsőoktatásba, választhatják a 
belügyi pályát. 
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SZAKKÖZÉPISKOLA 

Gazda (OKJ szám: 34 621 01) 

Tanulóink a 3 éves képzés alatt 
állattartási, növénytermesztési, 
gépüzemeltetési, környezet- 
tűz és munkavédelmi, és 
vállalkozási ismereteket 
sajátítanak el, jártasságot 
szereznek kisüzemi termékek 
feldolgozásában. A gyakorlati 

oktatás az iskola tangazdaságában történik. 
Iskolánk a képzés során mezőgazdasági vontató vezetői 
képzésben való részvétel lehetőségét biztosítja a tanulók 
számára. 
Végzett diákjaink gépkezelői jogosítvány kiváltására is 
lehetőséget kapnak, mellyel vállalkozóként vagy 
alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és munkagép, 
fejő- és tejfeldolgozó gép) munkát vállalhatnak. 
A képzésben tanulók ösztöndíjban részesülnek. 

 

Pék (OKJ szám: 34 541 04) 

Tanulóink képesek lesznek 
különböző kenyerek, 
péksütemények előállítására, 
megtanulják kezelni a sütőipari 
gépeket, berendezéseket. A 
gyakorlatok a második 
évfolyamtól külső 

gyakorlóhelyeken, tanulószerződés keretében, termelési 
körülmények között zajlanak. 
A képzésben tanulók ösztöndíjban részesülnek. 
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Húsipari termékgyártó (OKJ szám: 34 541 03) 

Tanulóink elsajátítják a vágóállatok 
vágásától a késztermék forgalmazásáig 
terjedő elméleti és gyakorlati húsipari 
ismereteket. A gyakorlatok során 
megtanulják a sertés és marha 
szakszerű bontását, csontozását, 
valamint egyéb húskészítmények 
gyártását. A gyakorlatok a második 
évfolyamtól külső gyakorlóhelyeken, 
tanulószerződés keretében, termelési 
körülmények között zajlanak. 

 

 

ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉSEK 

Érettségi után mezőgazdasági technikus, állattenyésztő és 
állategészségügyi technikus, illetve élelmiszeripari technikus 
képzés választható iskolánkban.  

A szakiránynak megfelelő „mezőgazdasági alapismeretek” 
illetve „élelmiszeripari alapismeretek” tantárgyakból sikeres 
érettségi vizsgát tett tanulók a képzés keretei között 1 év alatt 
szerezhetnek technikus végzettséget. 

Végzett mezőgazdasági technikusaink gépkezelői jogosítvány 
kiváltására is lehetőséget kapnak, mellyel vállalkozóként 
vagy alkalmazottként különböző géptípusokon (erő- és 
munkagép, önjáró betakarítógép, fejő- és tejfeldolgozó gép, 
keltető gép) munkát vállalhatnak. 

A technikus végzettség birtokában lényegesen jobb 
esélyekkel tudnak indulni tanulóink Európai Unió által 
meghirdetett pályázatokon. 
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KOLLÉGIUM 

Iskolánk területén álló kollégiumunkban valamennyi 
tanulónknak tudunk férőhelyet biztosítani. A jól felszerelt, 
felújított 3 illetve 4 személyes szobákban, valamint a 
rendelkezésre álló tanulószobákban, könyvtári olvasókban, 
internetes termekben nyugodt körülmények között 
készülhetnek tanulóink az iskolai foglalkozásokra. 

Tanulmányaikat felzárkóztató foglalkozásokon segítjük 
matematika, magyar, német, angol és szakmai tárgyakból. 
Szabadidejüket kulturáltan eltölthetik a kollégiumi klubban, 
asztalitenisz teremben, sportcsarnokban, könyvtárban, 
számítógép teremben. 
 
 

Iskolánk nyílt napjai: 
2015. november 7. (szombat) 
2015. december 3. (csütörtök) 

 
FM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, 

Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 036 410 
 
 

7100 Szekszárd Palánk 19. Pf.:61. 
Tel.: +36 74 311-277 
Fax: +36 74 311-675 

E-mail: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu  
www.daszk.hu  
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FM DASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
APPONYI SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, 
LENGYEL 

OM azonosító: 036410 

Cím:  7184 Lengyel, Petőfi u. 5. 
Telefon: 74/582-513 
E-mail: apponyis@gmail.com  
Honlap: www.apponyis.sulinet.hu  
Igazgató: Bujdosó Lászlóné 
Pályaválasztási felelős: Várhegyi Erzsébet 

 

 

 

 

 

 

Olyan képzéseket kínálunk, amely segítségével 

megvalósulhat, hogy a „TERMŐFÖLDTŐL AZ 

ASZTALIG” előállított termékek saját és családotok 

boldogulását szolgálja és az elfelejtett VIDÉK elnyerje az őt 

megillető tiszteletet. 

Várjuk a mezőgazdaság iránt érdeklődő fiatalokat!  
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Indítani kívánt képzések: 
Szakirány:  Képzési idő Tagozatkód 

Szakgimnáziumi képzés 

- Kertész  4+1 év  031 
- Mezőgazdasági gépész technikus   

   4+1 év  032 
 

Érettségi után további egy éves képzés technikusi 
végzettséget ad.  

Szakközépiskolai képzés 

- Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
   3  + 2 év 033 

- Mezőgazdasági gépész     
   3  + 2 év 034 

- Kertész  3  + 2 év 035 
- Dísznövénykertész     

   3  + 2 év 036 
- Virágkötő és virágkereskedő     

   3 + 2 év 037 
 

A szakmai végzettség megszerzése után (3 év), érettségire 
felkészítő két éves képzést indítunk.  
 

A képzések ideje alatt megszerezhető: jogosítvány 

Felvételnél a korábbi tanulmányi eredmények alapján 
kialakított sorrendet vesszük figyelembe. 
Szakmai képzés esetén az egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés a képzésre való felvétel 
feltétele.  

Nyílt napok: 

2015. október 14. és 2015. december 9.
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EGYHÁZI ÉS ALAPÍTVÁNYI 
FENNTARTÁSBAN MŰKÖDŐ 

TOLNA MEGYEI 
KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

 
� BAPTISTA „ESÉLY” SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 

SZEKSZÁRD 

� BÉRI BALOGH ÁDÁM KATOLIKUS GIMNÁZIUM 

ÉS KOLLÉGIUM, TAMÁSI 

� BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 

� ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 

KOLLÉGIUM, PAKS 

� SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
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BAPTISTA „ESÉLY” SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 
SZEKSZÁRD 

OM azonosító: 100520 
 

Cím:  7100 Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3.  
Tel./fax:  74/511-743 
E-mail:  info@esely-szekszard.sulinet.hu  
Intézményvezető:   Kiss László 
Pályaválasztási felelős:  Kiss László 
 
 
 
 

2016/2017-os tanévre megfelelő létszám esetén az alábbi 
szakmákban indít képzéseket nappali rendszerben, 8 

osztályt végzett fiataloknak: 

 

Szakma: Tagozatkód: 

Asztalos 01 

Ács 02 

Festő, mázoló és tapétázó 04 

Kőműves és hidegburkoló 03 

Épület-, és szerkezetlakatos  05 

Női szabó 06 

 

Duális képzés keretében (közismereti kerettanterv alapján) a 
képzési idő 3 év.  

A képzésben való részvétel feltétele: 

� az általános iskolai 8. osztály eredményes 
befejezéséről szóló bizonyítvány megléte; 

� egészségügyi alkalmasság. 
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Iskolánk felvételi vizsgát nem szervez. A képzéseink 3 éves 
szakiskolai képzések, szakiskolai közismereti kerettanterv és 
a 2013. augusztusban elfogadott OKJ-hez kiadott képzési 
programok alapján. 

 

A közismereti képzés kompetenciafejlesztési területei: 

Olvasás-szövegértés, kommunikáció, bibliaismeret évi 36 
első 72 órában második képzési évfolyamon; 

Természetismeret évi 108 órában, első képzési évfolyamon, 
elsősorban a szakmai képzés jellegének megfelelő kémiai, 
fizikai, biológiai, földrajz ismeretekkel megerősítve;  

Társadalomismeret évi 36 első 72 órában második képzési 
évfolyamon, elsősorban vállalkozói, önérdek-érvényesítési 
képességek fejlesztésével megerősítve;  

Testnevelés heti 3+2 órában, felmenő rendszerben, uszoda-, 
városi sportcsarnok használati lehetőséggel; 

Német idegen nyelv évi 72 órában, mindhárom képzési 
évfolyamon, elsősorban a korábbi tanulmányokra épülő 
nyelvi képzés, szakmai szókincsfejlesztéssel;  

Matematika évi 36 első 72 órában második képzési 
évfolyamon, elsősorban azokat a matematikai képességeket 
erősítve, amelyek a szakmai számításokhoz, a pontos 
méréshez, szerkesztésekhez elengedhetetlenek, 

Az osztályfőnöki nevelőmunka fontos nevelési célkitűzése, 
hogy a kezdő évfolyamon a lemorzsolódást csökkentő 
közösségi összetartást erősítsük. 

Az első tanév elején a tanulóink tanulási nehézségeinek 
felderítésében külső szakértői támogatást is igénybe veszünk 
szükség szerint (Nevelési Tanácsadó), és a fejlesztési 
javaslatok alapján próbáljuk segíteni a tanulási hátrányok 
csökkentését.  
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Az iskola fenntartója a Baptista Szeretetszolgálat.  

Iskolánk tanulói rendszeresen és eredményesen vesznek részt 
a Szakma Kiváló Tanulója országos tanulmányi versenyen. 
Az elmúlt tanévek során, még minden tanévben voltak olyan 
tanulóink, akik az országos versenyen szakmai bizonyítványt 
szereztek.  

 

 

Gyakran nyernek tanulóink 5-8 hetes külföldi szakmai 
gyakorlatra lehetőséget, és a hátrányos helyzetű tanulóink 
számára az Útravaló Út a szakmához ösztöndíj-pályázaton is 
részt veszünk.  

 

Gyakorlati képzés a MESTER Szakképzési Átképzési és 
Szolgáltató Kft 7100 Szekszárd Tartsay Ipartelep 3. és 
Bonyhád Rákóczi u. 84. tanműhelyeiben.  

Juttatások: a törvény által előírtak szerint; havi ösztöndíj, 
étkezési utalvány, kisgépek használata, munkaruha, 
védőfelszerelés. 

 

 

Nyílt napok az iskolában és a gyakorlati képzőhelyen: 

Bármikor, előre egyeztetett időpontban. 
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BÉRI BALOGH ÁDÁM KATOLIKUS 
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM, TAMÁSI  

OM azonosító: 203102 
 

Cím:  7090 Tamási, Bezerédj u.1. 
Telefon:  74/471- 633 
Fax:   74/473-916 
E-mail:  bbag.tamasi@gmail.com  
Honlap:  www.beri-tamasi.sulinet.hu  
Igazgató:  Pécsi Gábor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnáziumunk hitvallása 

A tamási Béri Balogh Ádám Gimnázium és Kollégium 1947-

ben alakult. 

Számtalan értelmiséginek alapozta meg ismereteit, általános 

műveltségét. Sok orvos, mérnök, közgazdász, jogász, tanár, 

tanító, óvónő, agrár szakember került ki az iskola padjaiból. 

Elsődleges célunk olyan kompetenciák kialakítása, amelyre 

később sikerrel építhető fel a szaktudás a felsőoktatás 

műhelyeiben. 
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Működési feltételeink 

 

 

Gimnáziumunkban 4+1 osztályos és 8+1 osztályos képzés 

folyik. A 14 osztályos iskolában a tanulók létszáma 390 fő 

körüli, a tantestület 36 főből áll, ezért családias légkör 

jellemzi. 

Oktató - nevelő munkánk eredményességét segíti, hogy 

rendelkezünk 3 informatikai és 1 kémiai szaktanteremmel, 

valamint egy hangulatos, büfével ellátott aulával és 14, 

digitális táblával részben felszerelt tanteremmel. 

A sportolás és a mindennapos testnevelés oktatásának 

kielégítő feltételeit teremti meg a 600 m2-es tornaterem, a 

konditerem és a szabadban álló sportudvar, illetve a műfüves 

pálya. 
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Képzési profilunk 
 

A nyelvi előkészítő oktatási forma hallatlan előnye, hogy a 

közel 650 nyelvi óra biztos és tartós lexikai alapot teremt a 

későbbi emelt szintű nyelvoktatáshoz, így garantálva a 

majdani sikeres nyelvi érettségit, a nyelvvizsgát, az élő és 

használható nyelvtudást. 

A nyelvi előkészítő évfolyamokon 18 órában oktatjuk az 

idegen nyelveket (német, angol, orosz), valamint 4 órában az 

informatikát.  

Az ötosztályos képzésben a 9. évfolyamon 12 órában tanítjuk 

az első és 6 órában a második idegen nyelvet. A 9 

évfolyamos képzésben 5. osztályban 18 órát fordítunk az első 

idegen nyelv tanítására, majd 7. osztálytól a második idegen 

nyelvet is oktatni kezdjük.  

Az öt évfolyamos osztály tanulóinak jelentkezési lapját az 

általános iskolák továbbítják, a nyolc évfolyamos képzés iránt 

érdeklődők a jelentkezési lapjukat, - melyet a 

gimnáziumunkban lehet beszerezni - közvetlenül is 

beadhatják hozzánk, 2016. február 12-ig.  

Nyílt napok a gimnáziumban:  

• 2015. november 6. a leendő kilencedikeseknek 

• 2015. november 7. a leendő ötödikeseknek 

 

 



 

102 
 

Öt évfolyamos heti óraterv 
 

Tantárgy     Óraszámok 
 9 Ny 9.  10.  11.  12. 

Magyar nyelv és irodalom- 1 4 4 4 4 
Történelem - 2 2 3 3 
Etika - - - 1 - 
Idegen nyelv I. 12 5 5 3 3 
Idegen nyelv II.  6 3 3 5 5 
Matematika 1 3 3 3 3 
Informatika 4 1 1 - - 
Természettudományok 1 - - -  
Fizika - 2 2 2 - 
Biológia - - 2 2 2 
Kémia - 2 2 - - 
Földrajz - 2 2 - - 
Ének-zene - 1 1 - - 
Vizuális kultúra - 1 1 - - 
Testnevelés 5 5 5 5 5 
Osztályfőnöki - 1 1 1 1 
Tánc és dráma - 1 - - - 
Művészetek - - - 2 2 
Életvitel és gyak. - - - - 1 
Kötelezően 
választható 

- 2 2 4 6 

Órakeret 30 35 36 35 35 
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8+1 évfolyamos heti óraterv 
 

Tantárgy    Óraszámok 
 5Ny 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Magyar nyelv és ir. 1,5 4 4 3 4 4 4 4 4 
Történelem/Társ.ism. --2 2 2 2 2 2 3 3 
Idegen nyelv I. 18 5 5 5 5 5 5 3 3 
Idegen nyelv II. - - 2 2 2 3 3 5 5 
Matematika 1,5 4 3 3 3 3 3 3 3 
Fizika - - -2 1 2 2 2 - 
Biológia - - - 2 1 - 2 2 2 
Kémia - - - 1 2 2 2 - - 
Földrajz/Termism. - 2 2 1 2 2 2 - - 
Ének-zene - 1 1 1 1 1 1 - - 
Vizuális kult.   1 1 1 1 1 1 - - 
Testnevelés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Informatika 3 - 1 1 1 1 1 - - 
Tánc és dráma - 1 - - - 1 - - - 
Etika/hittan 1 1 1 1 - - - 1 - 
Mozg.-médiai. - - - - - - - - - 
Művészetek - - - - - - - 2 2 
Techn.-életvitel - 1 1 1 - - - - 1 
Osztályfőnöki - 1 1 1 1 1 1 1 1 
Kötelezően 
választható 

- - - - - 2 2 4 6 

Órakeret 30 28 28 31 31 35 36 35 35 
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Külföldi kapcsolataink 
 

Németország 
• Stollberg 
• Isernhagen 
• Wurzen 

Lengyelország 
• Suchy Las 

Franciaország 
• Montigny 

 
Iskolai hagyományok 

 
Szeptember:  Locsi-pocsi 
Október:  Diáknap, Ismerkedési bál 
November:  Béri-verseny, Bál a gimért 
December:  Szalagtűző, iskolai karácsony, angol 

karácsony, Mikulás - mozi 
Január:   Sítábor 
Február:  Farsangi bál (diákoknak)  
Április:   Német húsvét 
Május:   Ballagás 
Június:   Erdei iskola és ÖKO tábor  
Évi három alkalommal ifjúsági hangversenyre kerül sor a 
Nemzeti Filharmónia szervezésében. 
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Kollégium 
 

A gimnáziummal egy intézményt alkotó és egy épületben 

lévő kollégium 52 férőhelyes. A diákok 4 ágyas szobákban 

laknak. Emellett 1 társalgó, 1 tanulószoba, 2 vizesblokk, a 

gimnázium aulája, tornaterme, ebédlője biztosítja a nyugodt 

tanulás, a zavartalan kollégiumi élet kereteit.  

Lakóink 10-19 éves diákok a nyolc- illetve ötosztályos 

képzésnek megfelelően. Az eltérő korosztályok 

harmonikusan, családias légkörben élnek egymás mellett. 

A napi három tanórán kívül, érdeklődési körök és szakkörök 

teszik színessé a mindennapokat. A kollégium élő 

hagyományai: szecskaavató, visszaszecska, mikulás, 

karácsony, farsang, húsvét, lány- és fiúnap, ballagás, 

melyeken minden tanuló részt vesz. A közösségi életet a 

diáktanács irányítja. 

 



 

106 
 

 

ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM, PAKS 

OM azonosító: 036396 

 

 

Iskolánk alapítója az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 

támogatója az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 

Oktatási rendszerünk széles választékú, rugalmas. Képzési 

struktúránk elsősorban az Atomerőmű és a villamosenergia-

ipar igényeire épül, de a gazdaság más területein is jól 

használható, piacképes végzettségeket biztosít. Képzéseink a 

villamosipar és elektronika, a gépészet, az informatika, a 

környezetvédelem-vízgazdálkodás, a közgazdaság, és az 

ügyvitel területeihez tartoznak. Népszerű, jól hasznosítható 

szakmákra készítünk fel és a felsőfokú továbbtanuláshoz is 

magas szintű ismereteket nyújtunk. 

9-12. évfolyamon a közismereti képzés és a szakmai alapozás 

időszaka van. A tanulmányok megfelelő szintű teljesítése 

mellett nagy hangsúlyt fektetünk diákjaink informatikai 
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fejlődésére, nyelvtanulásuk elősegítésére, a rendszeres 

testnevelésre és arra, hogy tartalmas, vidám diákéletük 

legyen. Fontosnak tartjuk az érettségi jó eredményét és 

biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést is. 

Érettségit követően szakmai továbbtanulási lehetőséget 

kínálunk minden ágazatunkban a szakképzési 

évfolyamunkon. Egyetlen tanév alatt felkészítjük diákjainkat 

a sikeres szakmai vizsga letételére.  

Tanulóink döntő hányada a technikusi végzettség birtokában 

valamelyik felsőoktatási intézményben folytatja 

tanulmányait.  

Más iskolában érettségizett, szakmailag nem előképzett 

fiataloknak is kínáljuk szakképzéseinket, számukra 2 tanév a 

vizsgához vezető szakképzési idő 

 

JELENTKEZÉS AZ ESZI-BE: 

Felvételi jelentkezéskor csak az ágazatot kell megjelölni, a 

szakképzés megválasztásáról majd csak az érettségit 

követően kell dönteni.  

A jelentkezési lapon az Energetikai Szakközépiskola és 

Kollégium több ágazatát is meg lehet jelölni. Ebben az 

esetben fontos, hogy az ágazatok kívánt sorrendjét is 

egyértelműen adja meg a jelentkező.  

A jelentkezési lapon a kiválasztott ágazat tanulmányi területi 

kódját kell megadni. 
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INFORMATIKA (Tanulmányi terület kód: 11) 

Szoftverfejlesztők, programozók lesznek tanítványainkból, 
akik feladataikat korszerű számítógépes eszközökkel, webes 
felületeken is el tudják látni. 

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA (Tanulmányi 
terület kód: 12)  

Az energetika területén is jól hasznosítható, keresett 
szakképesítést adunk. Tanulóink jártasságot szereznek a 
gyengeáramú elektronikában, az automatikában, a digitális 
áramkörökben, a PLC és a mikrovezérlők programozásban. 

GÉPÉSZET (Tanulmányi terület kód: 13)  

Az energetikai ágazatba, elsősorban a gépgyártás területére 
adunk szakembereket, akik jártasságot szereznek a 
számítógéppel segített tervezésben és majd a gyártásban is. 
Végzettjeinket jó elhelyezkedési lehetőségek várják.  

KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS 
(Tanulmányi terület kód: 14)  

Környezetünkért felelősséget érző szakembereket nevelünk, 
akik átlátják a természetben zajló folyamatokat, a vizet, 
levegőt, talajt érintő problémákat, az erőművek 
környezetvédelmét, és képesek ezeket kezelni is.  

KÖZGAZDASÁG (Tanulmányi terület kód: 15)  

Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi működését, az 
adózást, a gazdaság mozgatórugóit ismerő szakemberek 
lesznek a nálunk végzettek. 
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ÜGYVITEL (Tanulmányi terület kód: 16)  

Az üzleti életet jól ismerő, hatékony irodai munkára képes 
szakembereket képezünk, akik jártasak rendezvények 
lebonyolításában, munkaszervezésben és idegen nyelvű 
kapcsolattartásban. 
 
 

Felvételi vizsgára az általános iskolában beszerezhető 
jelentkezési lappal lehet jelentkezni. Iskolánk írásbeli 
felvételi vizsgahely, ahová várunk minden felvételizőt!  

ÍRÁSBELI: Magyar nyelvből és matematikából, az általános 
tantervű képzéshez központilag kiadott egységes 
feladatlapokkal 2016. január 16. 10.00 órakor. 
SZÓBELI: Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélkül 2016. 
február 26. 13.00 órától. 

A felvételi rangsort az általános iskolai eredmények, az 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli meghallgatás értéke 
együttesen adja. (Felvételi pontok részletes számítása 
megtekinthető a www.eszi.hu honlapon.)  

TOVÁBBTANULÁSI NYÍLT NAPOK az ESZI-ben 

2015. október 16-án 14.00 órától 

2015. november 19-én 16.00 órától 
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SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 

MŰVÉSZETI ISKOLA 

OM azonosító: 036416 

Cím:   7100 Szekszárd Pázmány tér 4.  
Telefon:  74/512-130, Fax: 74/512-131 
E-mail:  titkarsag@tolna.net  
Honlap:  http://kolping.tolna.net  
Igazgató:  Csima Ágota 
Pályaválasztási felelős: Csima Ágota 
 

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család 
Egyesület alapította 1991-ben. Az állami 
feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola 
működését a Kolping Oktatási és Szociális 
Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) 
biztosítja. 

Célunkat - a hátrányos helyzetű tanulók 
képzését, nevelését - a németországi Kolping 
iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai és helyi viszonyokra való 
alkalmazásával kívánjuk elérni. 

Fontosnak tartjuk, hogy minden tanulónk sikeres legyen. Hisszük, 
hogy mindenkiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk 
diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni.  

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 
állampolgárt szeretnénk nevelni.  

Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől, 
mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 
ismeretek tanítása. Ezáltal hatékonnyá válik oktató-nevelő munkánk, 
mert az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel 
rendelkezünk. 



 

 

A Szekszárdi Kolping Iskola a 2016/2017-es tanévre felvételt 
hirdet az alábbi képzésekre: 

Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel 
elbírálása az általános iskolai hetedik osztályos év végi, a nyolcadik 
osztályos félévi eredmények alapján történik. 
 
Szakgimnázium: (oktatott idegen nyelv: angol, német) 

• Szociális, vendéglátóipar szakközépiskolai ágazati oktatás a 9-12. 
évfolyamon, az érettségivel együtt munkakör betöltésére alkalmas 
végzettség megszerzése, - amennyiben a tanuló az érettségi után 
közvetlenül nem akar felsőoktatási intézményben továbbtanulni - a 13. 
évfolyamon szociális szakgondozó, vendéglátásszervező-vendéglős 
OKJ-s szakmai képzés. Egészségügyi alkalmassági és 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
feltétel. (KIFIR kód 001) 

 
Szakközépiskola: (oktatott idegen nyelv: német, angol) 

• 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 
gyakorlati könnyűipar, faipar szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a 
tervezett kimenet a női szabó, asztalos szakképesítés megszerzése. 
Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges feltétel. A tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. Az asztalos szakma hiányszakma, állami 
ösztöndíjat kapnak a tanulók, tanulmányi eredményük alapján. 
(KIFIR kód 002) 

• 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 
gyakorlati szociális szolgáltatások szakmacsoportos oktatás; a 
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 
teljesítése után a tervezett kimenet a szociális gondozó és ápoló 
szakképesítés megszerzése. Egészségügyi alkalmassági és 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
feltétel. A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 



 

 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A szakma 
hiányszakma, állami ösztöndíjat kapnak a tanulók, tanulmányi 
eredményük alapján (KIFIR kód 003) 

• 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 
gyakorlati vendéglátás-turisztika szakmacsoportos oktatás; a 
szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 
teljesítése után a tervezett kimenet a szakács szakképesítés 
megszerzése. Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. A tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 004) 

• 3+2 évfolyamos szakközépiskolai kerettanterv alapján. Elméleti és 
gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 
évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után a 
tervezett kimenet a virágkötő és virágkereskedő szakképesítés 
megszerzése. Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. A tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek. (KIFIR kód 005) 

 

 

Szakiskola: (oktatott idegen nyelv: német, angol) 

• Speciális szakiskolai képzés; speciális szakiskolai kerettanterv, SNI 
típusa: tanulásban akadályozott, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók számára. A felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján lehetséges. 
Elméleti és gyakorlati vendéglátás-turisztika, mezőgazdaság 
szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a következő 
részszakképesítés megszerzése: családellátó, konyhai kisegítő, kerti 
munkás, virágkötő. Egészségügyi alkalmassági és pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges feltétel. (KIFIR kód 
006) 



 

 

 

A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatóak! 

Kollégiumi elhelyezés a város kollégiumaiban lehetséges.  

Az oktatás az iskola 4 telephelyén folyik.  

További információk http://kolping.tolna.net  

 

Iskolánk 2015. november 17-én nyílt napot tart. 

Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 
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Tájékoztató a 2016/2017. tanév szakközépiskolai 
képzéseiről 

 

• 301 Közlekedési szak 

• 302 Közgazdasági szak 

• 303 Informatika szak 

• 304 Belügyi, rendészeti szak 

• 305 Kereskedelmi szak 

• 306 Közlekedésgépészet 

 
 



 

 

301 Közlekedési szak 

Erre a tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a közúti-, vízi-, 
kötöttpályás ill. légi közlekedés iránt érdeklődnek. Beiratkozáskor 
egészségügyi alkalmassági vizsgálatot szervezünk.  

A 9-10. évfolyamon heti 5-6 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 9-11 
órában tanítjuk a szakmai ismereteket. 

Szakmai tantárgyak 

• közlekedési ismereteket 
• munkabiztonság 
• közlekedés üzemvitel 
• közlekedés alapismeret 
• közlekedés gazdaságtan 
• közlekedési földrajz 

9. 10. és 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári 
szakmai gyakorlat követi. 

Kötelező érettségi tantárgy: Komplex szakmai gyakorlati vizsga. 

Választható idegen nyelv: német vagy angol. 

Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően 
iskolánkban a vasútforgalmi szolgálattevő szakmát 1 év alatt 
elsajátíthatod. Tehát a szakközépiskola szakmai tárgyai az OKJ-s 
szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetes lehetőség van 
továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az érettségi vizsga, 
akár a szakmai vizsga után.  



 

 

302 Közgazdasági szak 

A közgazdasági szakmacsoportba a vállalkozások, ügyviteli feladatok, 
pénzügyek után érdeklődő, pénzügyi, számviteli pályára készülő 
tanulókat várjuk. 
 

A 9-10. évfolyamon heti 5-6 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 9-11 
órában tanítjuk a szakmai ismereteket. 

Szakmai tantárgyak: 

• Munkahelyi egészség és biztonság 
• Gazdasági és jogi alapismeretek 
• Ügyviteli gyakorlat 
• Statisztika (elmélet, gyakorlat) 
• Pénzügy (elmélet, gyakorlat) 
• Számvitel (elmélet, gyakorlat) 
• Adózási ismeretek 

Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német. 

Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga! 

9., 10. és 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári 
szakmai gyakorlat követi. A gyakorlat elegendő német nyelvismeret 
birtokában akár külföldön is letölthető. (iskolai szervezésben) 

Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően 
iskolánkban a pénzügyi termékértékesítő vagy a pénzügyi számviteli 
ügyintéző szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Így a szakközépiskola 
szakmai tárgyai az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. 
Természetesen lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy 
főiskolán, akár az érettségi vizsga, akár a szakmai vizsga után. 



 

 

303 Informatika szak 

Informatika tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a számítástechnika 
korszerű szoftver és hardver eszközei iránt érdeklődnek, terveik között 
szerepel a számítógépes programozás, hálózatépítés.  
 

A 9-10. évfolyamon heti 5-6 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 9-11 
órában tanítjuk a szakmai ismereteket. 
 

Szakmai tantárgyak: 
 

• Munkahelyi egészség és biztonság 
• Információtechnológiai alapok (elmélet, gyakorlat) 
• Adatbázis- és szoftverfejlesztés (elmélet, gyakorlat) 
• Munkaszervezési ismeretek (elmélet, gyakorlat) 
• Hálózati ismeretek (elmélet, gyakorlat) 

Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol, szakmai angol. 
 

Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga! 
 

9., 10. és 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári 
szakmai gyakorlat követi.  

Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően 
iskolánkban az Informatikai rendszergazda, Gazdasági 
informatikus, IT mentor, Műszaki informatikus általad választott 
szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Így a szakközépiskola szakmai tárgyai 
az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetesen 
lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az 
érettségi vizsga, akár a szakmai vizsga után.  



 

 

304 Belügyi, rendészeti szak 
 

Rendészeti pálya iránt érdeklődő, jó fizikumú, kiváló erőnlétű, példás 
magatartású fiatalokat várunk erre a szakra, akiket érdekel a rend-és 
vagyonvédelem, terveik között szerepel a rendőri, esetleg tűzoltói pálya.  

A 9-10. évfolyamon heti 5-6 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 9-11 
órában tanítjuk a szakmai is. 

Szakmai tantárgyak: 

• Speciális gyakorlat 
• Társadalom és kommunikáció 
• Fegyveres szervezetek és vagyonvédelem I-IV 
• Második idegen nyelv (11. évfolyamtól) 
• Speciális informatika 

Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német. 

Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga! 

9. 10. és 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári 
szakmai gyakorlat követi a következő formákban a 9. évfolyamot 
követően rendészeti tábor, a 10. évfolyam után rendőrségi és 
katasztrófavédelmi gyakorlat, a 11. évfolyam után rendőrségi és 
vagyonvédelmi gyakorlatra kerül sor. 

Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően lehetőség 
van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, vagy a belügyi 
szakképzések közül lehet választani. (pl. határrendészeti, bűnügyi, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi) 



 

 

305 Kereskedelmi szak 

Kereskedelmi tagozatra azokat a tanulókat várjuk, akik a logisztika, 
postai ügyintézés és a kereskedelem iránt érdeklődnek. 

A 9-10. évfolyamon heti 5-6 órában, a 11- 12. évfolyamon heti 9-11 
órában tanítjuk a szakmai ismereteket. 

Szakmai tantárgyak: 

• Munkahelyi egészség és biztonság 
• Marketing 
• Az üzleti tevékenység tervezése, elemzése (elmélet, 

gyakorlat) 
• Vezetési ismeretek  
• Áruforgalom (elmélet, gyakorlat) 

Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német. 

Kötelező a komplex szakmai érettségi vizsga! 

9., 10. és 11. évfolyamot követően az iskolai képzést összefüggő nyári 
szakmai gyakorlat követi.  

Az érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően 
iskolánkban a Postai üzleti ügyintéző, a Logisztikai ügyintéző 
szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. Így a szakközépiskola szakmai tárgyai 
az OKJ-s szakképzésből 1 teljes évet kiváltanak. Természetesen 
lehetőség van továbbtanulásra egyetemen vagy főiskolán, akár az 
érettségi vizsga, akár a szakmai vizsga után.  

  



 

 

306 Közlekedésgépészeti szak 
 

Gépészeti ismeretek után érdeklődő, vasúti pálya felé orientálódó, 
gyakorlati érzékkel rendelkező fiúkat keresünk ebbe a 
szakmacsoportba.  
 
Szakmai tantárgyak:  

• Műszaki rajz 
• Gépelemek, géptan 
• Mechanika 
• Karbantartási gyakorlat 
• Elektrotechnika 
• Közlekedési ismeretek 

Idegen nyelvi kínálatunk ezen a tagozaton: angol vagy német. Az 
érettségi vizsgát és a komplex szakmai vizsgát követően iskolánkban a 
vasúti villamos járműszerelő szakmát 1 év alatt elsajátíthatod. 

 



 

 

Kollégium 

 
Kollégiumunk az Apáczai Csere János Szakközépiskolával egy 
épületben van. A városban tanuló vidéki középiskolásoknak illetve az 
érettségi utáni szakmai képzésen résztvevők számára nyújt elhelyezést. 
 

A régi és új kollégiumi épületrészben összesen 110 férőhely van. 
Három éve kívül-belül megújult az épület keleti része, ami két emeleti 
szint teljes átépítését és teljes bútorzat cseréjét jelenti. 
 

A felújított részben 56 főt 2-2 ágyas szobákban tudunk fogadni, 
maximálisan kiszolgálva a tanulók kényelmét. Minden férőhelyhez 
külön internet és TV csatlakozási lehetőség van, melyet igénybe 
vehetnek a tanulók. A földszinten, a régi szárnyban is megfelelő, élhető 
körülményeket biztosítunk a jelentkezőknek. 
 

A kollégium csendes környezetben tudja biztosítani a tanulás, a pihenés 
és a szabadidős tevékenységek feltételeit. Igyekszünk az érdeklődésnek 
megfelelően szervezni a programokat. a közösségi helyiségben van 
lehetőség közös együttlétekre, filmvetítésre, különböző foglalkozásra. 
Itt helyeztük el a 20 db számítógépet is, melyet a tanulók a 
felkészüléshez is használhatnak. 
 

Az iskola sportudvarán és tornatermében, a kollégium konditermében 
napi rendszerességgel sportolnak a kollégisták. Futballoznak, 
kosárlabdáznak, röplabdáznak, de lehet teniszezni, strandröplabdázni, 
pingpongozni is. 
 

A kollégiumi ellátás ingyenes. A diákoknak az igénybevett étkezésért 
kell fizetni, ami napi háromszori étkezést jelent. 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BEZERÉDJ 
ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, SZEKSZÁRD  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 

Cím:7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12. 
Telefon/fax:+36/74/315-177, 74/316-463 
E-mail: titkarsag@bezeredj.szekszardiszc.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu   
Igazgató: Szabóné Kiss Erzsébet 
Igazgató helyettesek:  Balogh Attila 
                           Borosné Radinovics Mónika 
Pályaválasztási felelős:  Borosné Radinovics Mónika 

 
FEDEZD FEL A KERI-T! 

 
A KERI-ként ismert Bezerédj István 
Szakképző Iskolai Tagintézmény fennállása 
óta gazdasági képzést folytat. A mindenkor 
érvényes kereskedelmi és közgazdasági 
ismereteket nyújtó oktatási, képzési kínálat a 
munkaerő-piac igényeinek megfelelően, 

folyamatosan változik, megújul.  
 

Elmondhatjuk, hogy az alapvető gazdasági tudás ma már az általános 
műveltség része. 
A szakmai ismeretszerzés mellett mindenki előtt nyitott a lehetőség, 
hogy jól használható tudást kapjon. 
A tanulás természetesen csak egy része az iskola életének. Fontosak 
hagyományaink, melyeket tisztelettel ápolunk több, mint 90 éve. 



 

 

 

 
Nálunk tanulni nem csak tanórán lehet!  
 

A megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazását szolgálják a 
tanulók által működtetett diákvállalkozások, melyeknek lehetőségük 
van kiállításokon, versenyeken bemutatkozni; sikeres szereplés esetén 
akár külföldön, nemzetközi vásárokon is részt venni.  
A tanirodákban a diákok megismerkedhetnek egy szimulált vállalat 
belső életével, önálló vállalkozói munkát végeznek. 

Az elméleti tudás megmérettetésére a közismereti és szakmai 
versenyek teremtenek lehetőséget. 

De egy diák élete nem csupán tanulásból áll. A diákönkormányzat 
szabadidős programok szervezésével (szecska-avató, diáknap, 
vetélkedők, előadások, múzeum- és színházlátogatás) teszi színesebbé a 
diákéletet.  

A hagyományőrző rendezvényeink (Bezerédj-nap, szalagtűző, 
karácsony, farsang, diáknap, ballagás) mellett sportfoglalkozások, 
szakkörök, fakultációk várják az érdeklődőket. 

Jól felszerelt informatika termek, tanirodák, 9 digitális táblával 
felszerelt tanterem is segítik a tanulni vágyókat. 

Igény esetén törvényi kötelezettségünk szerint biztosítunk tantárgyi 
korrepetálásokat, tehetséggondozó foglalkozásokat, érettségire, 
szakmai vizsgára felkészítőket. 

A sajátos nevelési igényű és tanulási nehézséggel küzdő tanulóink 
számára az „utazó” gyógypedagógus szolgálat szakemberei tartanak 
fejlesztő foglalkozásokat. 

Iskolánkban 4 éves szakgimnáziumi és 3 éves szakközépiskolai 
képzések folynak.  



 

 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

 

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek 4 szakközépiskolai ágazatban 3 
osztályt tervezünk indítani. 

 - kereskedelem ágazat: 1 osztály 
 - közgazdaság ágazat: 1 osztály 
 - turisztika ágazat: 0,5 osztály 
 - ügyvitel ágazat: 0,5 osztály 
 

A 9-12. évfolyamon az általános iskolában is tanult tantárgyak 
mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az ágazati 
szakképzési kerettanterv szerint: 

- a kereskedelem ágazatban többek között áruforgalom, 
marketing, üzleti tevékenység tervezése, elemzése, vezetési 
ismeretek; 

- a közgazdaság ágazatban gazdasági alapismeretek, pénzügyi 
alapismeretek, számviteli alapismeretek, adózási alapismeretek, 
ügyviteli alapismeretek; 

- a turisztika ágazatban idegenforgalmi földrajz, utazásszervezés, 
vállalkozási alapismeretek, értékesítés-szervezés, szakmai 
idegen nyelv, 

- az ügyvitel ágazatban ügyviteli ismeretek, levelezési ismeretek, 
rendezvény és program dokumentáció, üzleti kommunikáció. 

A 12. évfolyam elvégzése után tanulóink érettségi vizsgát tesznek a 
kötelező közismereti tantárgyakból és a szakgimnázium ágazata 
szerinti vizsgatárgyból. 
Ez az érettségi már munkakör betöltésére ad képesítést. 
Az érettségit követő 1 évben az ágazati szakmai érettségivel 
rendelkezők az országos szakképzési jegyzékben (OKJ) szereplő 
szakképesítést szerezhetik meg. 



 

 

A 2016/2017. TANÉVRE TERVEZETT KÉPZÉSEINK: 

SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4 + 1 év) 

Ágazat 

Sikeres 
szakmai 

érettségi után 
betölthető 
munkakör/ 
végezhető 

tevékenység 

Érettségi után 1 
év alatt szerezhető 

szakmai 
végzettség 

Tanu
lt 

idege
n 

nyelv 

Tago
zat-
kód 

Kereskedelem 
kereskedelmi 

ügyintéző 

kereskedő 
logisztikai 
ügyintéző 

angol 
vagy 
néme

t 

600 

Közgazdaság 

pénzügyi, 
statisztikai, 
biztosítási 

adminisztrátor 

pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 
pénzügyi 

termékértékesítő 
vállalkozási és 
bérügyintéző 

államháztartási 
ügyintéző 

angol 
vagy 
néme

t 

601 

Turisztika 
turisztikai 
referens 

turisztikai 
szervező, 
értékesítő 

idegenvezető 

angol 
vagy 
néme

t 

602 

Ügyvitel titkár(nő) ügyviteli titkár 

angol 
vagy 
néme

t 

603 

Az érettségi vizsgára jelentkezésnek 2016. január 1-től feltétele lesz az 50 
órás közösségi szolgálat teljesítése, melyhez sokféle helyszínt kínálunk. 



 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

3 éves szakképzés: 9-11. évfolyam: eladó 

3 éves szakképzés: 9-11 évfolyam: vendéglátó eladó 

 

Azokat az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégző tanulókat 
várjuk a szakközépiskolába, akik szeretnének 3 év alatt szakmát 
szerezni és a kereskedelemben, ételbárokban, hidegbüfékben, gyors-
étkezőhelyeken elhelyezkedni.  

A tanulók 9. évfolyamon iskolai keretek között alapozzák meg a 
szakmai elméleti és gyakorlati ismereteiket és a szükséges 
kompetenciákat. A tanulók a 9. évfolyam végén szintvizsgát tesznek. 
Ezt követően kerül sor a tanulószerződés megkötésére, amely alapján 
teljesítik a diákok az iskolán kívüli gyakorlati képzést, azaz a bolti 
gyakorlatot, külső szakmai partnereinknél. 
A 10. évfolyamtól kezdődően kéthetente 4 napon az iskolában szakmai 
elméleti képzésen vesznek részt a tanulók. A gyakorlati képzés során 1 
nap a csoportos gyakorlati foglalkozás, amikor a szakoktatók 
irányításával sajátítják el a leendő eladók a gyakorlati tudnivalókat és 5 
nap bolti gyakorlaton a munka világát ismerik meg. A 9. és 10. 
osztály befejezése után nyári gyakorlatot is teljesítenek a tanulók (140 
óra/év). 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA (tanulmányi idő 3 év) 
Megszerezh
ető szakmai 
végzettség 

OKJ 
azonosító 

száma 

Terveze
tt 

osztály 

Tanult 
idegen 
nyelv 

Tagozat-
kód 

Eladó 34 341 01 1 
angol, 
német 

604 

Vendéglátó 
eladó 

34 811 05 1 
angol, 
német 

605 

Az eladó szakképesítéssel betölthető főbb munkakörök: élelmiszer- és 
vegyi áru eladó, ABC eladó, vegyesbolti eladó, könyvesbolti eladó, 



 

 

alkatrész-értékesítő eladó, műszakicikk-eladó, kultúrcikk eladó, 
konfekció,- méteráru-és lakástextil eladó, zöldség- gyümölcs eladó. 

A vendéglátó eladó szakképesítéssel betölthető munkakörök: 

pultos, hidegbüfé eladó, gyors étel készítő és eladó. 

Információ szerezhető iskolánk nyílt napjain, a pályaválasztási börzén, 
továbbá a honlapunkon és a Facebook oldalunkon is. 

Nyílt nap: 
 

2015. november 20. 
 

2015. november 28. 
Mindkét napon 8.00-11.00 óráig 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 
 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ 

ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, SZEKSZÁRD 

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 

Cím: 7100 Szekszárd,  
         Szent-Györgyi Albert u. 8-10.  
Telefon: 74/511-920  
E-mail: titkarsag@egeszsegugyi.szekszardiszc.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu  
Igazgató: Hevesiné Simon Gyöngyi  
Pályaválasztási felelős: Dr. Sudárné Fekete Katalin igazgatóhelyettes 

Tolna megye egyetlen, több évtizedes hagyományokkal rendelkező 
egészségügyi és szociális képző intézménye vagyunk. Az egészség 
megőrzése, védelme, az életmód tudatos alakítása a köznevelés 
hangsúlyos elemeként a Nemzeti Alaptanterv részévé vált.  

Legfőbb feladatunknak tarjuk, hogy az ágazati érettségire és a további 
tanulásra jól felkészült, emberi értékekben gazdag, embertársaik iránt 
érzékeny fiatalokat neveljünk.  

Iskolánkban a szakmai érettségi megszerzését követően, iskolaváltás 
nélkül van lehetőség különböző szintű szakképesítések megszerzésére.  

Több évtizedes felnőttoktatási múlttal rendelkezünk, amellyel lehetővé 
tesszük az egész életen át tartó tanulást, a szakmaváltást. 



 

 

 

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek szakközépiskolai és ágazati 
szakgimnáziumi képzést tervezünk indítani: 

A szakközépiskolai képzés szakképesítést ad 3 év után. 

Az ágazati szakgimnázium szakmai érettségivel zárul, amelyhez 
betölthető munkakörök kapcsolódnak, munka vállalható. 

 

A szakmai érettségi adott szakterületen további tanulásra jogosít, 
amelynek keretében különféle szakképesítések szerezhetőek 
iskolánkban.  

Bármely kilépési pont önálló munkavégzést tesz lehetővé. 

 

Szakközépiskolai képzés: 8. osztályt végzetteknek  
 
Szociális gondozó és ápoló OKJ: 34 762 01  
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az 
idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a 
személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási 
feladatok ellátására.  
Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival 
személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a 
fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, 
gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően 
nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat.  
Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély 
nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs 
feladatokat ellátja.  

TAGOZATKÓD: 703 



 

 

 
Ágazati szakgimnáziumi 8. osztályt végzetteknek 

 
1. Egészségügyi ágazat szakgimnázium: 

- közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai 
érettségit kell tenni, 

- a szakmai érettségivel Kisegítő ápoló munkakörben 
helyezkedhetnek el végzettjeink, 

- 1 év továbbtanulással iskolánkban a következő felső középfokú 
szakképesítések megszerzésére van lehetőség: Gyakorló ápoló; 
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló; Gyakorló mentőápoló 
Egészségügyi asszisztens, 

- további 1 év tanulással emelt szintű, ráépülő szakképesítést 
szerezhetnek: Ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló; Mentőápoló 
(0,5 év) 

- gimnáziumban érettségizettek számára a képzés időtartama 1 

évvel növekszik! 

- TAGOZATKÓD: 700 
 

2. Szociális ágazati szakgimnázium: 
- közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai 

érettségit kell tenni, 
- a szakmai érettségivel Szociális és mentálhigiénés munkatárs 

munkakörben helyezkedhetnek el végzettjeink, 
- 1 év továbbtanulással iskolánkban a következő szakképesítések 

megszerzésére van lehetőség: Rehabilitációs nevelő, segítő, 
Szociális asszisztens, Gyermekotthoni asszisztens, 
Kisgyermekgondozó, - nevelő 

- gimnáziumban érettségizettek számára a képzés időtartama 1 

évvel növekszik! 

- TAGOZATKÓD: 701 



 

 

3. Pedagógiai ágazati szakgimnázium: 
- közismereti és szakmai tantárgyakat kell tanulni, szakmai 

érettségit kell tenni, 
- a szakmai érettségivel Oktatási ügyintéző munkakörben lehet 

elhelyezkedni, 
- 1 év továbbtanulással iskolánkban a következő szakképesítések 

megszerzésére van lehetőség: Gyógypedagógiai- segítő 
munkatárs, Pedagógiai és családsegítő munkatárs, 

- gimnáziumban érettségizettek számára a képzés időtartama 1 

évvel növekszik! 

- TAGOZATKÓD: 702 
 

A 2016/2017. TANÉVRE TERVEZETT KÉPZÉSEINK 

SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év) 

Ágazat 
megnevezése 

Sikeres szakmai 
érettségivel 
betölthető 

munkakör/ 
végezhető 

tevékenység 
(FEOR-08 alapján) 

Kimenet – OKJ szerinti 
szakképesítés + 1 év 

tanulással 

Tago-
zatkód 

Egészségügy Kisegítő ápoló 

Gyakorló ápoló, 
Gyakorló csecsemő- 

és gyermekápoló, 
Gyakorló mentőápoló, 

Egészségügyi 
asszisztens 

700 

Szociális 
Szociális és 

mentálhigiénés 
munkatárs 

Rehabilitációs nevelő, 
segítő, 

Szociális asszisztens, 
Gyermekotthoni 

701 



 

 

asszisztens, 
Kisgyermekgondozó,- 

nevelő 

Pedagógia 
Oktatási 

ügyintéző 

Gyógypedagógiai- 
segítő munkatárs, 

Pedagógiai és 
családsegítő 
munkatárs 

702 

 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA (tanulmányi idő 3 év) 

OKJ szerinti szakképesítés OKJ szám Tagozatkód 

Szociális gondozó és ápoló* 34 762 01 704 

* A 2016/2017. tanévre tervezett hiány-szakképesítés, a diák szakiskolai 
ösztöndíjat kaphat tanulmányi eredménye alapján. 

 
 

Fontos tudni! 
 

A szakmai érettségi megszerzése nem azonos a szakképesítéssel, de 
munkakör betöltésére jogosít. 
Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás 
lehetőségét, helyben levő, nagy tornatermünkben.  
Délutáni szakkörökkel tesszük lehetővé egy-egy terület mélyebb 
megismerését, egyben versenyzési lehetőséget is biztosítunk 
tanulóinknak:  
- Elsősegélynyújtó szakkör,  
- Csecsemőgondozási szakkör,  
- Drog-megelőzés – Kortárs-oktatás,  
- Kézműves szakkör.  



 

 

Igény szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálást, amelyek a tananyag 
elsajátításában, gyakorlásában nyújtanak segítséget.  
Tagintézményünkben működik a Kelemen Alapítvány, amelynek 
segítségével támogatást tudunk adni a rászoruló tanulóknak, sportolási 
lehetőségeket, verseny-nevezési díjakat, kulturális rendezvények 
belépőjét finanszírozzuk.  
Iskolánk épületében van lehetőség a diákétkeztetésre.  
A tagintézmény területén található kollégium, ahol 140 tanuló 
elhelyezése biztosított. A felújított kollégiumban minden szinten 
teakonyha, tanulószoba és közösségi szoba teszi otthonosabbá a 
hétköznapokat. A kollégiumban a tanuláshoz segítséget kapnak a 
fiatalok a nevelőtanároktól.  
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között 
választhatnak. 
 
Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából 
hozott 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, biológia, földrajz és fizika jegyeket vesszük 
figyelembe. Egészségügyi alkalmassági szükséges! 
 
 

Nyílt napok: 
2015. november 27. péntek 800 – 1300 
2015. december 11. péntek 800 – 1300 

 

 



 

 

Érettségi utáni képzések nappali tagozaton 
OKJ szerinti 
szakképesítés 

OKJ 
szám 

Képzé-
si idő 

Beiratkozás 
feltétele 

Évfo-
lyam 

Gyakorló ápoló 52 723 01 2 év érettségi 13. 

Gyakorló 
csecsemő- és 
gyermekápoló 

52 723 02 2 év 
érettségi 13. 

Gyakorló 
mentőápoló 

52 723 03 2 év 
érettségi 13. 

Egészségügyi 
asszisztens 

54 720 01 2 év 
érettségi 13. 

Fogászati 
asszisztens 

54 720 02 2 év 
érettségi 13. 

Gyakorló 
gyógyszertári 
asszisztens 

52 720 03 2 év 
érettségi 13. 

Gyógy- és 
sportmasszőr 

54 726 01 2 év 
érettségi 13. 

Gyakorló klinikai 
laboratóriumi 
asszisztens 

52 725 03 2 év 
érettségi 13. 

Szociális 
szakgondozó 

54 762 03 2 év 
érettségi 13. 

Kisgyermek 
gondozó nevelő 

54 761 02 2 év 
érettségi 13. 

Ápoló 
55 723 01 1 év 

Gyakorló ápoló 
szakképesítés 

ráépülő 

Csecsemő- és 
gyermekápoló 55 723 02 1 év 

Gyakorló 
csecsemő- és 
gyermekápoló 
szakképesítés 

ráépülő 

Mentőápoló 
55 723 11 0,5 év 

Gyakorló 
mentőápoló 
szakképesítés 

ráépülő 



 

 

 
FELNŐTTOKTATÁS 

 

Ágazat 
megnevezése 

Sikeres szakmai 
érettségivel betölthető 

munkakör/ 
végezhető tevékenység 

(FEOR-08 alapján) 

Kimenet – OKJ szerinti 
szakképesítés + 1 év 

tanulással 

Egészségügy Kisegítő ápoló 

Gyakorló ápoló, 
Gyakorló csecsemő- és 

gyermekápoló, 
Gyakorló mentőápoló, 

Egészségügyi asszisztens 
 

Érettségi utáni képzések a felnőttoktatásban 
 

OKJ szerinti 
szakképesítés 

OKJ szám Képzé-
si idő 

Beiratkozás 
feltétele 

Évfo-
lyam 

Gyakorló 
ápoló 

52 723 01 
2 év érettségi 13. 

Gyakorló 
csecsemő- és 
gyermekápoló 

52 723 02 
2 év érettségi 13. 

Gyakorló 
mentőápoló 

52 723 03 2 év érettségi 13. 

Ápoló 55 723 01 1 év Gyakorló ápoló 
szakképesítés 

ráépülő 

Csecsemő- és 
gyermekápoló 

55 723 02 1 év Gyakorló csecsemő- 
és gyermekápoló 
szakképesítés 

ráépülő 

Mentőápoló 55 723 11 0,5 év Gyakorló mentő-
ápoló szakképesítés 

ráépülő 

Gyógy- és 
sportmasszőr 

54 726 01 2 év érettségi 13. 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
ESTERHÁZY MIKLÓS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, 
SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA, 

DOMBÓVÁR  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 
Cím: 7200 Dombóvár, Pannónia út 21. 
Tel: +36-74-466-725 
Fax: +36-74-466-732 
E-mail: iskola@hemi-dombovar.sulinet.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu  
Intézményvezető: Kiss Ernő 
 
 

Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégium nagy 

hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű 

tanulók felzárkóztatására, az alapvető 

kompetenciák biztos elsajátítására, IKT 

kompetenciák megszervezésére és az 

idegen nyelv tanítására.  

Részt veszünk a Kompetencia alapú oktatás megvalósításában, hogy 

szakközépiskolai tanulóinkat a legadekvátabb módszerekkel juttassuk el 

a szakmaszerzés alapjaihoz. 

Rendkívül jó a kapcsolatunk a helyi vállalkozásokkal, így tanulóink 



 

 

több szakma esetében már 9. osztálytól a helyi vállalkozóknál 

sajátíthatják el a szakmai gyakorlat alapjait.  
 

A vállalkozók az építő szakmától kezdve a gépészeten és vendéglátáson 

át az élelmiszeriparig kiemelkedően jól felszerelt tanműhelyekkel 

várják tanulóinkat, ahol munkaruhát, étkezést, utazási bérletet és nem 

utolsó sorban ösztöndíjat biztosítanak a tanulóinknak.  
 

Az itt dolgozó szakemberek éppúgy, mint az iskolában dolgozó 

nevelőink birtokában vannak azoknak a kompetenciáknak, amelyek 

elősegítik a középiskolások különleges gondozási igényeinek 

kielégítését, biztosítják a sikeres szakmunkásvizsgára való felkészülést. 

 
 
NYOLCADIK OSZTÁLYRA ÉPÜLŐ 3 ÉVES OKJ-S 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK: 
 

A teljes képzési idő 33 %-ában közismereti oktatás (idegen-nyelv 

választási lehetőség: angol vagy német), 67 %-ában szakmai elméleti és 

gyakorlati képzés folyik. Sikeres szakmai bizonyítvány megszerzése a 

következőkben felsorolt munkakörök betöltésére jogosít: 
 

Indítani tervezett hiányszakmák (ahol havonta a tanulószerződésen 

felül, a tanulmányi eredmény függvényében akár 30000 Ft ösztöndíjban 

is részesülhet a tanuló): 

203 asztalos 
204 cukrász 
205 eladó 
206 épület és szerkezetlakatos 
207 festő-mázoló és tapétázó 



 

 

208 gépi forgácsoló 
209 hegesztő 
210 ipari gépész 
211 kőműves és hidegburkoló 
212 női szabó 
213 pék 
214 pincér 
215 szakács 
216 szociális gondozó és ápoló 
217 villanyszerelő 

 

 

A szakközépiskolai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság, 

melynek tervezett időpontja 2016.03.01-31. 

Szakközépiskolai képzéseinket esti munkarend szerinti is indítjuk 

felnőttek részére (16. életévüket betöltöttek számára). 
 

Sikeres szakmai vizsga után mindenkit várunk a 2 éves szakiskolát 
végzettek középiskolájába, a 11-12. osztályba.  

Ezen képzés keretében az érettségi vizsgára készítünk fel, úgy, hogy a 

sikeres szakmunkás bizonyítványodat elfogadjuk választott érettségi 

tantárgyként. A két év után ezért csak négy tantárgyból kell kötelezően 

érettségi vizsgát tenned. 

 
 
SPECIÁLIS SZAKISKOLA 
 
A képzés a sajátos nevelési igényű tanulók irányelvét figyelembe véve 

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

évfolyam)  

A közismereti tárgyak tanításán túl: 9/E évfolyamon – pályaorientációt 

és szakmai alapozó ismereteket oktatunk. Ebben a képzésben sajátos 

nevelési igényű, tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos, 



 

 

vagy a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos és 

tartós, vagy tartós rendellenességével bíró tanulási zavarral és tanulási 

nehézségekkel küzdő tanulóknak biztosítunk szakképzést. 

 

218 lakástextil-készítő 

219 bevont elektródás kézi ívhegesztő 

220 konyhai kisegítő 

221 családellátó 

222 élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZAKGIMNÁZIUM (4+1 ÉV)  
 

A jelenleg nyolcadikos tanulók részére nappali tagozaton 3 
szakgimnáziumi ágazatban kínálunk továbbtanulási lehetőséget: 
 

200 Szakgimnázium (4+1 év) szociális ágazatban 9-12. évfolyamon 
általános közismereti képzés (idegen-nyelv választási lehetőség angol 
vagy német) mellett szociális szakmacsoportos elméleti és gyakorlati 
oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 
közismereti tantárgyból valamint a szociális ismeretek szakmai 
tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít felsőoktatási 
továbbtanulásra vagy a szociális területén munkakör betöltésére, 
valamint 1 további tanév sikeres teljesítése után szociális szakgondozó 
technikus végzettség megszerzésére  
Felvehető létszám: 34 fő 



 

 

 

 
 

201 Szakgimnázium (4+1 év) vendéglátóipar ágazatban 9-12. 
évfolyamon általános közismereti képzés (idegen-nyelv választási 
lehetőség angol vagy német) mellett vendéglátás szakmacsoportos 
elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 12. évfolyam befejeztével érettségi 
vizsgát kell tenni 4 közismereti tantárgyból valamint a vendéglátó-ipari 
ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi bizonyítvány feljogosít 
felsőoktatási továbbtanulásra vagy a pultos munkakör betöltésére, 
valamint 1 további tanév sikeres teljesítése után vendéglátás-szervező - 
vendéglős technikus végzettség megszerzésére  
Felvehető létszám: 34 fő 
 

202 Szakgimnázium (4+1 év) villamosipar és elektronika ágazatban 
9-12. évfolyamon általános közismereti képzés (idegen-nyelv választási 
lehetőség angol vagy német) mellett villamos-ipari 
szakmacsoportos elméleti és gyakorlati oktatás folyik. 
12. évfolyam befejeztével érettségi vizsgát kell tenni 4 
közismereti tantárgyból valamint a villamosipari és 
elektronika ismeretek szakmai tárgykörből. Az érettségi 
bizonyítvány feljogosít felsőoktatási továbbtanulásra 
vagy a elektrotechnikai berendezések összeszerelője 
munkakör betöltésére, valamint 1 további tanév sikeres 
teljesítése után erősáramú elektrotechnikus végzettség 
megszerzésére  
Felvehető létszám: 34 fő 
 



 

 

ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZŐ TANULÓK SZÁMÁRA 
INDULÓ NAPPALI KÉPZÉSEINK: 

• Erősáramú elektrotechnikus (hiányszakma) 
• Környezetvédelmi technikus (hiányszakma) 
• Autószerelő 
• Vendéglátásszervező-vendéglős 

Hiányszakmák esetében havonta a tanulószerződésen felül, a 
tanulmányi eredmény függvényében akár 30000 Ft ösztöndíjban is 
részesülhet a tanuló. 
 
ESTI KÉPZÉSEINK FELNŐTTEK SZÁMÁRA 
 
2 éves szakiskolát végzettek középiskolájába. Ezen képzés keretében 
az érettségi vizsgára készítünk fel, úgy, hogy a sikeres szakmunkás 
bizonyítványodat elfogadjuk választott érettségi tantárgyként. A két év 
után ezért csak négy tantárgyból kell kötelezően érettségi vizsgát 
tenned. 
 
Esti szakmai képzéseink érettségizettek számára: 

• Erősáramú elektrotechnikus 
• Gyakorló ápoló 
• Autószerelő 
• Ápoló 

 
Felvételi vizsgát nem szervezünk.  
A felvételi sorrend kialakításának elvei:  

1. Tanulmányi eredmény (7. év végi és 8. első félévi tanulmányi 
átlag magyar nyelv és irodalomból, történelemből, idegen 
nyelvből, matematikából, fizikából, kémiából, biológiából, 
földrajzból)  

2. Azonos tanulmányi eredmény esetén előnyben részesítjük az 
iskolához közelebbi lakóhellyel rendelkező tanulókat.  

3. Teljes azonosság esetén a fiatalabb életkort részesítjük előnyben.  



 

 

4. Az orvosi alkalmassági vizsgálaton és a beiratkozáson nem 
megjelenő tanulónak nem tudunk helyet biztosítani, még akkor 
sem, ha előzetesen kiértesítettük a felvételről.  

A 9. évfolyamra jelentkezőknél kérjük megjelölni:  
- az elsajátítandó szakmát  
- a választott idegen nyelvet (német vagy angol) 

 
KOLLÉGIUM: 
Szeretettel várjuk vidékről bejáró tanulóinkat. kollégiumunk 80 
férőhelyes, saját konditeremmel, informatikai teremmel, televízióval, 
interaktív táblával ellátott társalgóval rendelkezik.  
 
A nálunk lakó fiataloknak lehetőségük van többek között  
• sport 
• mozi 
• kreatív 
• informatika 
• foci foglalkozásokon való 

részvételre. 
Napi háromszori étkezési lehetőséget 
biztosítunk tanulóinknak a kollégiumban található étkezdénken.  
 
 
 
 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad: 
• Bérces Barbara iskolatitkár 74/466-725/ 25 
• email: titkarsag@hemi-dombovar.sulinet.hu 

 
 
 

Nyílt nap: 
 

2015. november 11. 
 
 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, PAKS  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 

„„„„Iskolásnak lenni jó itt, mert felkészült tanárokkal jó Iskolásnak lenni jó itt, mert felkészült tanárokkal jó Iskolásnak lenni jó itt, mert felkészült tanárokkal jó Iskolásnak lenni jó itt, mert felkészült tanárokkal jó 
hangulatban telnek az iskolás napok.hangulatban telnek az iskolás napok.hangulatban telnek az iskolás napok.hangulatban telnek az iskolás napok.”           ”           ”           ”               
                ErikaErikaErikaErika    

 

Iskolánkról  

Iskolánk a Paksi Atomerőmű, valamint a paksi 
és Paks környéki vállalkozások 
munkaerőigényét igyekszik kielégíteni.  
Mindenkori aktuális szakmaválasztékunkat a 
munkaerő piac igényeinek megfelelően 
állítjuk össze, hangsúlyozva a hiányszakmák 
oktatását, valamint a felnőttképzést. A Paksi 
Atomerőmű (PAKS II) bővítése lehetőséget 
teremt új szakmák indítására. Tanulóink magas követelmény és 
minőségi elvárások mellett sajátítják el a szakma sajátosságait, 
fortélyait a képzési idő alatt. A tanulmány időt külföldi 

Cím: 7030 Paks, Iskola u. 7. 
Telefon/Fax: 75/311-278 
E-mail: info@paszi.hu  
Honlap: www.paszi.hu 
Intézményvezető: Czethoffer Gyuláné 
Pályaválasztási felelős: Dévényi Zoltán, Fodor Péter 
 



 

 

tanulmányutakkal, nemzetközi pályázatokkal színesítjük. (Határtalanul, 
CroCoos pályázat) 

Iskolánk gépparkjának fejlesztése folyamatos volt a 2015-ös tanévben: 
modern hegesztő inverterek, csempevágó gép, döngölő gép és a 
felnőttképzés erősítésére eszterga gépek érkeztek iskolánkba. 

 

„„„„Modern gépekkel, sok gyakorlattal készítenek fel Modern gépekkel, sok gyakorlattal készítenek fel Modern gépekkel, sok gyakorlattal készítenek fel Modern gépekkel, sok gyakorlattal készítenek fel 
bennünket a vbennünket a vbennünket a vbennünket a viiiizsgára és a szakzsgára és a szakzsgára és a szakzsgára és a szakmára.mára.mára.mára.””””    

DaniDaniDaniDani    

Iskolánk diákjai számára minden évben több lehetőséget biztosítunk a 
legnagyobb, Magyarországon is telephellyel rendelkező cégek 
bemutatására.  

Szakmai tapasztalatszerzés céljából az AUDI (győri), a MERCEDES 
(kecskeméti), a SUZUKI (esztergomi), a HANKOOK (dunaújvárosi), a 
SIEMENS (budapesti) üzemegységébe szervezünk tanulmány utat. 

 
Iskolánk volt tanulói közül többen helyezkedtek el sikeresen a győri 
AUDI-ban, valamint a dunaújvárosi HANKOOK-ban. 
 

„A gy„A gy„A gy„A győri AUDIri AUDIri AUDIri AUDI----ban olyan volt, mintha nem is ban olyan volt, mintha nem is ban olyan volt, mintha nem is ban olyan volt, mintha nem is 
MagyMagyMagyMagyarországon lennénk. Köszönjük a szervezést az arországon lennénk. Köszönjük a szervezést az arországon lennénk. Köszönjük a szervezést az arországon lennénk. Köszönjük a szervezést az 

iskolának.iskolának.iskolának.iskolának.””””    
ErikErikErikErik    

    

Iskolásnak lenni jó!    
 

Iskolánk a 2016/2017. tanévben az alábbi szakmai területekre várja 
a korszerű, fejlődő ismeretekre vágyó diákokat! 



 

 

 
Szakgimnáziumi képzés 

 
 

XIII. Informatika ágazat 
 

Választható képzés Kiemelkedő szakmai 
ismeretek 

Képzési 
idő 

   
CAD – CAM 
Informatikus 

54 481 01 

Kód:  
001 
 
 

CAD, CAM program 
használata, látvány és 

koncepcionális tervezés, 
szerkesztés (2D,3D), CNC 
gépkezelés (programírás, 

szerszámgépkezelés), 
projekttervezés és irányítás, 
szimulációs megmunkálás, 

korrekció, technológiai 
tervezés 

4+1 év 

 
 
 
 

Látványterv:  
 



 

 

 
Szakközépiskolai képzés 

 
 
 

 
 
 

 
Választható képzéseink 

 

 
Belépés feltételei 

 
Képzési 

idő 
Megnevezés Kód   

Asztalos 
OKJ: 34 543 01 

002 Szakmákra 
jelentkezhetnek: 

 
- 8. vagy több 
évfolyamot végzett 
tanulók 

- Gimnázium bármely 
évfolyamán végzet 
tanulók 

- Érettségizett, 
középiskolát végzett 
tanulók 

- Szakmával 
rendelkezők 

- Egészségügyi 
alkalmassági 
vizsgálat 

3 év 

Ács 
OKJ: 34 582 01 

003 3 év 

Eladó 
OKJ: 34 341 01 

004 3 év 

Épület és 
szerkezetlakatos 
OKJ: 34 582 03 

005 3 év 

Festő, mázoló és 
tapétázó 
OKJ:34 582 04 

006 3 év 

Hegesztő  
OKJ: 34 521 01 
 

007 3 év 

Kőműves és 
hidegburkoló 
OKJ: 34 582 08 

008 3 év 

Szociális gondozó 
és ápoló 
OKJ: 34 762 01 

009 3 év 



 

 

Érettségi, vagy szakmai vizsga utáni 
Nappali rendszerű képzés 

 
 Belépés feltételei Képzési idő 

CAD – CAM 
informatikus 

54 481 01 

érettségi végzettség + szakmai 
előképzettség esetén 

(informatika érettségi vizsga) 

1 év 

Szakiskolát 
végzettek 

szakközép-
iskolája 

 
szakmai vizsga 

2 év 

 
Felnőttoktatás Esti képzés 

 
 Belépés feltételei Képzési idő 

CAD – CAM informatikus 
54 481 01 

érettségi 
végzettség 

2 év 

Épületgépész technikus 
54 582 03 

 érettségi 
végzettség  

2 év 

Gépgyártás technológiai 
technikus 

OKJ: 54 521 03 

érettségi 
végzettség 

2 év 

Magasépítő technikus 
OKJ: 54 582 03 

érettségi 
végzettség 

2 év 

Szakiskolát végzettek 
szakközépiskolája 

szakmai vizsga 2 év 

 

Érettségi vagy szakma? 
Gyere, tanulj nálunk ma! 
Velünk csak nyerhetsz! 



 

 

 

Érdeklődj nyíltnapjainkon: 
 

2015. november 20. 8:30 
2016. január 28. 13:30 

 
 

Helyszín: I. István Szakképző Iskola 
(Paks, Iskola u. 7.) 

Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat, tedd fel kérdésed e-
mail címünkön: 

www.paszi.hu, info@paszi.hu 
 
 

Irány a PASZI! 
 
 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MAGYAR 
LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, DUNAFÖLDVÁR  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 
 
Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9 
Telefon: 75/ 541-266, 75/ 677-646 
E-mail: titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu 
Tagintézmény-vezető: Csizmadiáné Mihálovics 
Magdolna  
Pályaválasztási felelős: Némethné Márton Renáta 
 
 

Intézményünket családias légkör jellemzi. Az alacsonyabb tanulói 
létszám előnyeit a felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a 
tanulói személyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk; mindenkire 
odafigyelő nevelői-oktatói munka jellemzi középiskolánkat. 

A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - 
képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres szakmai vizsgára, 
hogy a munka világában is megállják helyüket. Ennek érdekében 
ösztönözzük a tanulószerződés kötését. 

 

Ösztönözzük diákjainkat a második szakma és az érettségi bizonyítvány 
megszerzésére. A szakmai vizsgát követően 2 éves nappali képzéssel 
érettségit szerezhetnek. 



 

 

A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés 
érdekében diákjaink számára többletórákat biztosítunk, továbbá 
érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoportokat 
szervezünk.  

Iskolai rendezvények, kirándulások, túrák és színházlátogatások teszik 
színesebbé a mindennapokat.  

Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget. 

A dunaföldvári és környékbeli civil és sportszervezetekkel 
együttműködünk. 
 

Szakközépiskola 

A 9. évfolyamban diákjaink iskolai tanműhelyben sajátítják el a 
szakma alapjait, 10. osztálytól tanulószerződéssel vállalkozásokban 
tanulják a választott szakmát. A tanulószerződés megkötése után 
tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjban részesülnek, 
hiányszakmák esetén diákjaink állami ösztöndíjat is kaphatnak. 

A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a hozzánk 
jelentkezőknek. 

Intézményünk jól felszerelt: saját tankonyhával, tanebédlővel, 
tanműhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, nyelvi- és 
informatikai szaktanteremmel rendelkezik. 

Felzárkóztató tevékenységgel is segítjük tanítványaink 
eredményességét. Tehetséges diákjaink eredményesen szerepelnek a 
szakiskolások közismereti tanulmányi versenyén, végzőseink sikeresen 
szerepelnek a szakmai vizsgákon, tanítványaink megállják helyüket a 
munka világában. 



 

 

Gyakorlati képzőhelyeink:  

iskolai tanműhely, Váradi Metál Kft. Dunaföldvár, Váradi Metál Kft. 
Dunapataj, Bau-Paks Kft., Tailor Tanoda Kft. Paks, Hashlinger Kft. 
Dunavecse., Kun János EV, Centrum Étterem. 

 
 
A 2016-2017. tanévben kilencedik osztályban az alábbi szakmák 
indítását tervezzük: 
 

• Épület- és szerkezetlakatos 100  
• Hegesztő  101 
• Mezőgazdasági gazdaasszony,  

falusi vendéglátó  102 
• Női szabó 103  
• Szociális gondozó és ápoló 104 
• Vendéglátó eladó 105 

 
A dél-dunántúli régióban hiányszakma az épület- és szerkezetlakatos, 
a hegesztő és a női szabó szakma, így a nálunk tanuló diákok már 9. 
osztálytól ösztöndíjban részesülhetnek e három szakmában.  
Az ösztöndíj mértéke a tanulmányi eredménytől függően  
10 000- 30 000 Ft lehet. A szintvizsga letétele után tanulószerződéssel 
külső gyakorlati helyen folytatják tanulmányaikat és további 
juttatásokat is kapnak. 
A szakma megszerzése után nappali tagozaton két éves képzéssel 
érettségit szerezhetnek 
 
Érettségi utáni képzés 

• Kereskedő 
• Szociális asszisztens 

 
2016/2017-es tanévben szakmával rendelkező diákoknak érettségire 
felkészítő nappali tagozatos osztályt is szeretnék indítani 
 



 

 

 
SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS  
 
A 2016-2017. tanévben alábbiakra van lehetőség: 

9.E osztályban speciális tanterv szerint, SNI-s és tanulásban 
akadályozott diákok tanulnak és az előkészítő évben az alábbi 
szakmákkal ismerkednek meg, kis létszámú csoportokban: 

• Falusi vendéglátó 
• Parkgondozó 
• Épület és szerkezetlakatos 

10. osztálytól lehetőségük van az alábbi szakmák elsajátítására: 
2 éves képzéssel 

• Falusi vendéglátó 
• Parkgondozó 

4 éves képzéssel  
• Épület- és szerkezetlakatos 

 
 
Nyílt napot a 8. osztályosok számára 2015. november 18-án, kedden 8 
órától tartunk, de előzetes időpont egyeztetéssel más napokon is 
szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket! 
+ 
 

 



 

 

 
FELNŐTTOKTATÁS 
 
Iskolánkban korhatár nélkül felnőttoktatás keretében lehetőség van a 
második szakma elsajátítására ingyenes képzés keretében két éves esti 
tagozaton. 
 

• Épület- és szerkezetlakatos 
• Szociális gondozó és ápoló 
• Vendéglátó eladó 
• Eladó 
• Női szabó 

 
A képzés hetente 3-szor délutánonként történik. Az utazáshoz 
diákigazolványt biztosítunk. 
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ISKOLÁNKRÓLISKOLÁNKRÓLISKOLÁNKRÓLISKOLÁNKRÓL 
 

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Perczel Mór Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma 2015. július 1. nappal jött létre a Tolna Megyei 
Szent László Szakképző Iskola És Kollégium Perczel Mór 
Szakközépiskolai Tagintézményének illetve a Tolna Megyei Szent 
László Szakképző Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai 
Tagintézményének jogutódjaként. 
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Mindkét intézmény jelentős múltra tekint vissza a nevelés-
oktatás területén a bonyhádi kistérségben.  
A bonyhádi Evangélikus Kereskedelmi Középiskola 1945. 
október 1-jén harminc első osztályos tanulóval kezdte meg 
működését. 1953. november 14-én vette fel az intézmény 
Bonyhád nagy szülöttjének, Perczel Mór honvédtábornoknak 
a nevét. Az intézmény a régióban folyó közgazdász képzés 
„úttörője”, ugyanakkor az ügyvitel, gazdasági informatika 
területén is kiemelt szerepet foglal el a térség képzési 
kínálatában.  
A szakmai érettségi birtokában a diák dönthet úgy, hogy 
továbbtanul szakközépiskolában, vagy akár főiskolán, 
egyetemen, de a munkaerő-piacot is választhatja. Büszkén 
elmondhatjuk, hogy a régió könyvelőinek, bérszámfejtőinek, 
banki ügyintézőinek és közgazdászainak nagy része 
iskolánkban végzett, mely tény csak megerősíti iskolánk 
szakmai létjogosultságát. 
Az egykori 504. Szakképző Iskolát az észak-mecseki 
bányászat hívta életre 1949-ben Nagymányokon a 
vájáriskolát. A 60-as évek közepén a visszafejlődő bányászat 
miatt a vájárképzés megszűnt, és a szakmunkásképző 1970-es 
Bonyhádra költözése után a műszaki szakmák képzési 
központja lett a Völgységben. A Jókai Tagintézmény az 
építőipari, faipari, gépészeti illetve szociális szolgáltatások 
területén segítette hozzá a diákokat a szakma 
megszerzéséhez.  
 

CÉLJAINKCÉLJAINKCÉLJAINKCÉLJAINK    
 

Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a 
szakmai és érettségi vizsgára, illetve emellett kreatív, 
innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és 
csoportmunkára egyaránt képes, korszerű, több területen is 
mobilizálható tudással rendelkező, a munkaerő-piacon talpon 
maradni képes embereket képezzünk, akik tisztában vannak 



 

 

saját értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és biztos 
szellemi alapokon állva hasznos tagjai a magyar 
társadalomnak. 
 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 
2016/2017. TANÉVRE 2016/2017. TANÉVRE 2016/2017. TANÉVRE 2016/2017. TANÉVRE  

 

SZAKGIMNÁZIUM 

ÁGAZAT 
MEGNEVE

ZÉSE 

OKJ SZERINTI  
SZAKKÉPESÍTÉS  

SIKERES SZAKMAI 
ÉRETTSÉGIVEL 
BETÖLTHETŐ 
MUNKAKÖR / 
VÉGEZHETŐ 

TEVÉKENYSÉG 

KÉPZÉ
SI IDŐ 

IDEGEN 
NYELV 

TAGOZA
TKÓD 

Közgazdas
ág 

Pénzügyi-
számviteli 
ügyintéző 
 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 
adminisztrátor 

4+1 év 
angol, 
német 800 

 
 

801 
 
 

802 
 
 

803 

Vállalkozási és 
bérügyintéző 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 
adminisztrátor 

4+1 év 
angol, 
német 

Államháztartási 
ügyintéző 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 
adminisztrátor 

4+1 év 
angol, 
német 

Nonprofit 
menedzser 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 
adminisztrátor 

4+1 év 
angol, 
német 

Ügyvitel Ügyviteli titkár 
Adminisztrációs 
ügyintéző 

4+1 év angol, 
német 

804 

Informatik
a 

Gazdasági 
informatikus 

Számítógépes 
rendszerkarbantartó 

4+1 év angol, 
német 

805 

Turisztika Idegenvezető Turisztikai referens 4+1 év angol, 
német 

806 

 



 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

SZAKMACS
OPORT 

OKJ SZERINTI 
SZAKKÉPESÍTÉS 

OKJ 
SZÁM 

KÉPZÉS
I IDŐ 

TAGO-
ZATKÓ

D 

Faipar Asztalos *(H) 
34 543 

02 
3 év 807 

Építészet Ács *(H) 
34 582 

01 
3 év 808 

Gépészet Épület- és szerkezetlakatos 
*(H) 

34 582 
03  

3 év 809 

Építészet Festő, mázoló, tapétázó *(H) 34 582 
04 

3 év 810 

Faipar Kárpitos 34 542 
05 

3 év 811 

Építészet Kőműves és hidegburkoló 
*(H) 

34 582 
08 

3 év 812 

Gépészet 
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszer-szerelő *(H) 

34 582 
09 

3 év 813 

Szociális 
szolgáltatás

ok 
Szociális gondozó és ápoló  

34 762 
01 

3 év 814 

 

HIÁNYSZAKMÁK ÉS A HIÁNYSZAKMÁK ÉS A HIÁNYSZAKMÁK ÉS A HIÁNYSZAKMÁK ÉS A 
SZSZSZSZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ 

 

Intézményünkben szakiskolai ösztöndíjban részesülnek 
intézményünkben a szakképzési évfolyamon tanulók a fent 
(H)* jellel megjelölt szakmában már a 9. évfolyamon. Az 
ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési 
évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési 
évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében 
meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap 
végéig jogosult. Az ösztöndíj az első szakképzési évfolyam 
első félévében 10 000 Ft/hó, azt követően a tanulmányi 
átlageredményének a függvénye, ez lehet akár 30 000 Ft/hó 
is. A szakiskolai ösztöndíj az iskolai szünetek idején is jár. 



 

 

 

A SIKERES SZAKMAI A SIKERES SZAKMAI A SIKERES SZAKMAI A SIKERES SZAKMAI 
VIZSGA UTÁNVIZSGA UTÁNVIZSGA UTÁNVIZSGA UTÁN    
 
A sikeres szakmai vizsga után a tanulók intézményünkben 2 
év alatt érettségit szerezhetnek. 

SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA 

MEGNEVEZÉS 
BEKAPCSOLÓDÁSI 

FELTÉTELEK 
MUNKA
-REND 

TANULT 
IDEGEN 
NYELV 

KÉPZÉ
SI IDŐ 

Szakiskolát 
végzettek 
középiskolája 

Szakképesítés 
megszerzését igazoló 

bizonyítvány 
nappali 

angol 
vagy 

német 
nyelv 

2 év 

Szakiskolát 
végzettek 
középiskolája 

Szakképesítés 
megszerzését igazoló 

bizonyítvány 
esti 

angol 
vagy 

német 
nyelv 

2 év 

 

FELNFELNFELNFELNŐTTOKTATTTOKTATTTOKTATTTOKTATÁÁÁÁSSSS    
 

ÁGAZAT 
MEGNEVEZÉSE 

OKJ SZERINTI  
SZAKKÉPESÍTÉS  

SIKERES SZAKMAI 
ÉRETTSÉGIVEL 
BETÖLTHETŐ 
MUNKAKÖR / 
VÉGEZHETŐ 

TEVÉKENYSÉG 

KÉPZÉSI 
IDŐ 

Közgazdaság 

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 
Vállalkozási és 
bérügyintéző 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 
adminisztrátor 

2 év 

Szociális 
szolgáltatások 

Szociális gondozó és 
ápoló  

 2 év 

    



 

 

TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI TÁRGYI ÉS SZEMÉLYI 
FELTÉTELRENDSZERFELTÉTELRENDSZERFELTÉTELRENDSZERFELTÉTELRENDSZER    
 

 

Intézményünk szakmai feladatait 2 központi 
telephelyen látja el: 
 

7150 Bonyhád, Jókai u. 3. szakközépiskola 
7150 Bonyhád, Széchenyi u. 18. szakgimnázium 

 
Iskolai életünkben hangsúlyosan szerepel az 

informatikai ismeretek oktatása is az iskolai életünkben. 
Hét PC terem biztosítja ennek tárgyi feltételeit. ahol X-class 
oktató szoftver használnak tanáraink közismereti és szakmai 
órákon, széleskörű lehetőség van az Internet használatára. 
Tantermeink projektorral ellátottak, adottak a modern, egyéni 
fejlesztést is lehetővé tevő oktatásra.  
 

Tanítványainkat gimnáziumi szinten készítjük fel az 
érettségire a közismereti tárgyakból (magyar, történelem, 
matematika, angol, német), és az alapműveltséghez 
tartozónak tekintjük a gépírást is.  
 

Idegen nyelvi kínálatunk: német vagy angol (haladó, 
középhaladó és kezdő csoportokkal) nyelv.  
 

A felsőfokú oktatási intézményekbe felvételizni 
szándékozó tanulók számára biztosítjuk az emelt óraszámú 
képzést magyarból, történelemből, matematikából, idegen 
nyelvekből. 
 

 A gyakorlati oktatás feltételeit intézményünk az 
építészeti, gépészeti, faipari és szociális szakképesítések 
területén a 9. évfolyamokban az iskolai tanműhelyekben, 



 

 

demonstrációs tantermekben biztosítja, a felsőbb 
évfolyamokban pedig minden tanuló számára külsős 
gyakorlati helyet biztosít. 
 

A hagyományaink ápolás mellett nagy hangsúlyt 
helyezünk a környezettudatos nevelésre is, 
referenciaintézményként ezeken a területeken iskolánk már 
több éve működő „Jó gyakorlatokkal” büszkélkedhet.  
 

Intézményünk az örökös Ökoiskola címmel 
büszkélkedik, a képzési rendszerünkbe és a szabadidős 
tevékenységünkbe is beépítjük a környezettudatos 
magatartást. 

Nemzetközi gazdasági oklevelet is szerezhetnek azok 
a tanulóink, akik jelentkeznek az EBCL vizsgára. A 
felkészítést vállaljuk és a vizsgát itt az iskolában teljesíthetik. 
 

 

A TANÓRÁN KÍVÜLA TANÓRÁN KÍVÜLA TANÓRÁN KÍVÜLA TANÓRÁN KÍVÜL    
 

Az iskolai előremenetel nyomon követésével, egyéni 
törődéssel, személyre szabott mentorálással, differenciált 
foglalkozással, felzárkóztatással, korrepetálással, 
tehetséggondozó programjainkkal ösztönözzük a tanulók 
középfokú tanulmányokra irányuló tudatos felkészítését, 
eredményes előrehaladását a szakma, érettségi megszerzése 
érdekében. 
 

 

DIÁKÉLETDIÁKÉLETDIÁKÉLETDIÁKÉLET    
 

A tanórán kívüli szabadidős programok, kulturális 
rendezvények szervezésével tesszük színessé 
mindennapjainkat.  A diákönkormányzat működése régi 



 

 

hagyománya iskolánknak. Minden osztály egy fővel 
képviselteti magát a hetente tartott megbeszéléseken. 
Ilyenkor tárgyalnak például a gólyatáborról, a 
szecskaavatóról, a Perczel-napról, szalagtűző bálról, 
karácsonyi műsorról, farsangi diszkóról, március 15-ei 
megemlékezésről, a különböző iskolai rendezvényekről. A 
sportolni vágyók válogathatnak a különböző labdajátékok 
között (foci, röplabda, kosár- és kézilabda), vagy 
atletizálhatnak, tornázhatnak. Diákjaink közreműködésével 
megjelentetjük iskolánk diákújságját, a Perczel-Firkát. 

 
 

KÜLFÖLDI KAPCSOLATOKKÜLFÖLDI KAPCSOLATOKKÜLFÖLDI KAPCSOLATOKKÜLFÖLDI KAPCSOLATOK    
 

Iskolánk több éve számos külföldi iskolával működik 
együtt a szakmai képzés korszerűsítése, megújítása 
érdekében. A szoros együttműködés során az alábbi 
intézményekben szerezhettek tanulóink tapasztalatot: 
Hollandia  

• ROC Eindhoven, Eindhoven 

• Deltion College, Zwolle 

Németország 
• Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte GmbH 

Schkeuditz 

• Staatliches Berufliches Schulzentrum Waldkirchen 

• Berufsfachschule für Altenpflege Passau 

Románia 
• Kós Károly Szakközépiskola Csíkszereda 

 



 

 

 

PÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOKPÁLYÁZATOK    
 

Intézményünk a diákok élményvilágát az alábbi projektek 
keretében gazdagítja: 

• Útravaló pályázat, 
• Decentralizált pályázat, 
• TÁMOP pályázatok, 
• Erasmus+ mobilitás külföldi szakmai gyakorlat, 
• Határtalanul! pályázat, 
• Tehetségpont pályázatok. 

Diákjainkat különféle pályázatokon, versenyeken való 
részvételre ösztönözzük, ahol mindig szép sikereket érnek el. 

 
 

KOLLÉGIUMKOLLÉGIUMKOLLÉGIUMKOLLÉGIUM  

 

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden 
diákunknak (konditeremmel, teakonyhával, informatikai 
teremmel. 
 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY FELVÉTELI KÖVETELMÉNY FELVÉTELI KÖVETELMÉNY FELVÉTELI KÖVETELMÉNY     
 

Felvételi vizsga nincs. A felvételi kérelmekről az 
általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. Az 
általános iskola 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi 
magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen 
nyelv tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe. 
 



 

 

 

NYÍLT NAPOKNYÍLT NAPOKNYÍLT NAPOKNYÍLT NAPOK    
 

Az általános iskolákba intézményünk munkatársai 
bemutató órák keretében ellátogatnak, azért hogy a 
pályaválasztás előtt álló diákok minden lehetséges 
továbbtanuláshoz kapcsolódó információhoz hozzájussanak. 
 

• 2015. október 9. BONI pályaválasztási 
rendezvény Bonyhádi Általános Iskola, 
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában 

• 2015. november 12-14. Pályaválasztási kiállítás és 
szakmabemutató (Szekszárd, Pécsi 
Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar) 

• 2015. november 26. 8.00 Intézményi nyílt nap 
(részletes információk az intézményi honlapon). 

• 2016. január 8. 8.00 Intézményi nyílt nap 

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt 
rendezvényeinken! 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA, SZEKSZÁRD  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
:   
Cím:  7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
Telefon:  06/74-529-333; Fax: 06/74-529-334 
E-mail:  titkarsag@szentlaszlo.szekszardiszc.hu  
Honlap:  www.szekszardiszc.hu  
Intézményvezető:  Juhász Gábor  
Pályaválasztási 
felelős: 

  
Molnárné Lugosi Rózsa 

   

 

Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor 
megalakult Szekszárdon az Ipari Tanonciskola. 1971-től az 
iskola a sokak 
számára még ma 
is ismert 505.sz. 
Ipari 
Szakmunkásképz
ő Intézet nevet 
viselte. Az 505-ös 
már akkoriban is 
Tolna megye 



 

 

legnagyobb szakképző iskolája volt közel 2000 diákjával. Az 
iskola 1994-től 2007-ig az Ady Endre Középiskola nevet 
viselte.  

2004-től nyelvi előkészítő képzés egészítette ki az iskolai 
profilt. 

Iskolánk jelentős fejlesztések eredményeként 2007. augusztus 
01-től a Szent László Egységes Középiskola, majd 2008. 
július 1-től a Szent László Szakképző Iskola (TISZK) 
Székhely Intézményeként működött 2015. július 1-ig.  

Jelenleg a Szekszárdi Szakképzési Centrum Szent László 
Szakképző Iskolája és Kollégiuma néven folytatja munkáját 
Tolna megye legnagyobb szakképző intézménye.  
Elsődleges feladatunk továbbra is a műszaki szakemberek 
képzése. 
 
A szakközépiskola, illetve a szakiskola elvégzése után nyitva 
áll az út az érettségi, a szakmaszerzés és a továbbtanulás felé 
egyaránt. Szakképző évfolyamainkra már a nyolcadik osztály 
elvégzése után is várjuk a jelentkezőket. A 2011/2012. 
tanévben bevezettük kísérleti jelleggel a duális képzési 
formát két hiányszakma esetében (villanyszerelő, gépi 
forgácsoló). A 2012/2013. tanévben indult új típusú 
szakképző osztályainkban a 8. osztály után hozzánk 
jelentkező tanulók már a képzés elejétől fogva a választott 
szakmájukat gyakorolhatták.  
 
A 3 éves szakképzés bevezetésének úttörőjeként első 
osztályunk 2013-ban végzett ebben a képzési formában. 
Iskolánk komoly tapasztalatokkal rendelkezik az új képzési 
formát illetően. Referenciaintézményként iskolai jó 



 

 

gyakorlataink országosan is elérhetővé váltak. Szakmai 
matematika és pályaorientációs jó gyakorlataink segítik 
tanulóinkat a számukra legkedvezőbb szakma 
kiválasztásában.   
 
 

SZAKGIMNÁZIUM (volt szakközépiskola) 

A tanulók a 8. osztály után az új típusú szakgimnáziumi 
osztályokba jelentkezhetnek. A megjelölt ágazatokhoz 
betölthető munkakörök kapcsolódnak, amelyekkel az új 
típusú szakmai érettségi letétele után munka vállalható. Az 
érettségi vizsga megkezdésének 2016.01.01-től feltétele az 50 
órás közösségi szolgálat teljesítése. Tanulóinknak sokféle 
helyszínt és területet kínálunk ennek teljesítéséhez. 
A szakmai érettségi adott szakterületen további tanulásra 
jogosít, amelynek keretében különféle szakképesítések 
szerezhetőek minden ágazatban a sikeres érettségi után 
iskolánkban a korábbi szakirányú tanulmányok beszámítása 
esetén akár 1 év alatt. A beiratkozás feltétele az orvosi 
alkalmasság. 
 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA (volt szakiskola) 

Szakközépiskolánkban a 2016/2017. tanévben a megújult új 
típusú szakképzésben indítjuk képzéseinket.  
A képzés keretében 8. általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők először a 3 éves, szakmai vizsgára történő 
felkészítésbe kapcsolódhatnak be. Tanulmányaik során a 
szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat és 
tudáselemeket a 9. évfolyam sikeres elvégzésével szerezhetik 
meg, szakmai gyakorlatukat az iskola tanműhelyeiben 



 

 

biztosítjuk. A tanulók a 9. évfolyam végén szintvizsgát 
tesznek. Ezt követően tanulószerződést köthetnek a 
gyakorlati oktatás céljából és a 10. évfolyamtól kezdve külső 
szakmai partnereinknél (gazdálkodó szervezetnél, egyéni 
vállalkozónál stb…) teljesítik szakmai gyakorlataikat. A 
sikeres szakmai záróvizsga után (OKJ-s bizonyítvány 
megszerzése) következik a két éves érettségire felkészítő 
szakasz. Ezt az érettségi vizsga zárja. Az érettségi vizsga 
választható 5. tárgyának a szakmai végzettséget számítja be 
az iskola. A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmasság. 
Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és 
sportolás lehetőségét.  
Igény, illetve a hiányszakmákban tanulóknak törvényi 
kötelezettségünk szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálást, 
amelyek a tananyag elsajátításában, gyakorlásában nyújtunk 
segítséget.  
Intézményünkben működik a Felelős vagyok érted 
Alapítvány és a Diákélet Egyesület, amelyek segítségével 
támogatást tudunk adni a jól tanuló, illetve a rászoruló 
tanulóknak, sportolási lehetőségeket, verseny- nevezési 
díjakat, kulturális rendezvények belépőjét finanszírozunk, 
kirándulásokhoz támogatást adunk. 
Iskolánk konyhával és ebédlővel rendelkezik. 
Az iskola területén található a Fiúkollégiumunk, ahol akár 
100 tanuló elhelyezése biztosított. A lányok az EÜSZT 
területén található Lánykollégiumban kaphatnak színvonalas 
szállást. A kollégiumban a tanuláshoz segítséget kapnak a 
fiatalok a nevelőtanároktól. 



 

 

 

Képzéseink: 

Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 

Ágazat 
Á
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a 

T
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yi

 
id
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Betölthető 
munkakör/ 
végezhető 

tevékenység 

Kimenet – OKJ 
szerinti 

szakképesítés 

T
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at

k
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Informatika XIII. 4 
év 

számítógépes 
rendszerkarba

ntartó 

informatikai 
rendszergazda, 

gazdasági 
informatikus 

400 

Villamosipar 
és elektronika 

XI. 
4 
év 

elektronikai 
berendezés 

összeszerelője 

elektronikai 
technikus, 
erősáramú 
technikus 

401 

Építőipar XVI. 
4 
év 

szerkezeti 
szerelő 

magasépítő 
technikus 402 

Gépészet IX. 
4 
év 

fémtermék 
összeszerelő 

gépgyártástech-
nológiai 

technikus, 
mechatronikai 

technikus 

403 

Közlekedésgép
ész 

XXII. 
4 
év 

karosszéria 
összeszerelő 

autószerelő 404 

Szépészet XXX. 
4 
év 

műköröm 
építő, 

szolárium 
kezelő 

gyakorló 
fodrász, 
gyakorló 

kozmetikus 

405 

Rendészet XXX
VIII 

4 
év 

személy és 
vagyonőr, 

segédfelügyelő 

rendőr 
tiszthelyettes 

406 

Szakmunkások 
szakközépiskol
ája ** 

- 
2 
év 

- - - 



 

 

      
Szakközépiskola (volt szakiskola) 

OKJ szerinti 
szakképesítés 

OKJ 
szám 

Tan
ulmá
nyi 
idő 

Tanult idegen nyelv 

Tag
oza
t-

kód 
Ács (H)* 34 582 01 3 év angol vagy német 407 

Asztalos (H)* 34 543 02 3 év angol vagy német 408 

Gépi forgácsoló 
(H)* 

34 521 03 3 év angol vagy német 409 

Karosszérialakatos 34 525 06 3 év angol vagy német 410 

Kőműves és 
hidegburkoló (H)* 

34 582 08 3 év angol vagy német 411 

Női szabó (H)* 34 542 06 3 év angol vagy német 412 

Szerszámkészítő 34 521 10 3 év angol vagy német 413 

Villanyszerelő 
(H)* 

34 522 04 3 év angol vagy német 414 

 
 
 

Érettségi utáni képzéseink 

OKJ szerinti 
szakképesítés OKJ szám Tanulmányi 

idő 

Ráépülésben 
tanulható 

szakképesítés 

Autószerelő 54 525 02 2 év 
Autótechnikus  

(1 év)  
Gépgyártás-
technológiai 
technikus 

54 521 03 2 év 
CNC gépkezelő 

(1 év) 

Mechatronika 
technikus 54 523 04 2 év  

Informatikai 
rendszergazda 

54 481 04 2év  



 

 

Gazdasági 
informatikus 

54 481 02 2 év  

Erősáramú 
elektrotechnikus 54 522 01 2 év  

Magasépítő 
technikus 54 582 03 2 év  

Gyakorló fodrász 52 815 01 2 év Fodrász (1 év) 

Gyakorló 
kozmetikus 

52 815 01 2 év Kozmetikus (1 év) 

Ruhaipari 
technikus 

54 542 02 2 év  

 
 

esti képzéseink 

OKJ szerinti 
szakképesítés OKJ szám Tanulmányi 

idő 

Ráépülésben 
tanulható 

szakképesítés 
CNC gépkezelő 35 521 01 2 év - 

Erősáramú 
elektrotechnikus 

54 522 01 2 év - 

Gyakorló fodrász 52 815 01 2 év Fodrász (1 év) 

Gyakorló 
kozmetikus 

52 815 01 2 év Kozmetikus (1 év) 

 
(H)* jelenleg hiányszakma, az itt tanuló diák ösztöndíjat 
kaphat tanulmányi eredménye alapján 
 
** Csak szakmunkás bizonyítvánnyal lehet jelentkezni a 
képzésre. 
 
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között 
választhatnak. 
 



 

 

Felvételi 
követelmény: 

Felvételi vizsga nincs.  
A 8. osztályos jelentkezőknél mindkét 
iskolatípusban az általános iskolából hozott 
7. év végi és 8. félévi jegyeket vesszük 
figyelembe (kivéve: testnevelés, ének, rajz). 

Kollégium: Igény esetén minden lány és fiú tanulónknak 
biztosítunk kollégiumi férőhelyet. 

 
 
Nyílt napok: 
 
2015. november 12. (csütörtök)  8-12 óra   
     nyitott műhelyek 
 
2015. november 13. (péntek)  10-13 óra   
     nyílt nap 
 
2016. január 8. (péntek)   10-13 óra   
     nyílt nap 
 
 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
VÁLYI PÉTER SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS 

KOLLÉGIUMA, TAMÁSI  

 

 

OM azonosító: 203054 

Cím: 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 
Telefon: 06-74-471-127 
E-mail: titkarsag@valyipeter.szekszardiszc.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu  
Igazgató: Vida Lajos 
Pályaválasztási felelős: Müller Katalin Andrea 

 

Intézményünkben általános iskolát és középiskolát végzett 
tanulók számára folytatunk szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai képzést, felnőttoktatást és felnőttek számára 
internet alapú esti gimnáziumi képzést. A szakmai képzés 
területei igazodnak a piaci követelményekhez. 

A Vályi Tamási város és környéke legnagyobb középiskolája. 
Az iskolaépületek színvonalas oktatási körülményeket 
biztosítanak. Korszerű számítástechnikai szaktantermek, 



 

 

multimédiás szaktanterem, nyelvi labor állnak tanulóink 
rendelkezésére. A kínált szakmák mindegyikében megfelelő 
iskolai gyakorlati bázissal rendelkezünk.  

Sok évtizedes hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a 
fiatal diákokból olyan szakembereket neveljünk, akik 
nemcsak a választott szakmájukban, hanem az életben is 
megállják a helyüket. Tanulóink elméleti és gyakorlati 
képzését korszerű szakmai követelmények szerint végezzük. 
Tehetséggondozó tevékenységünk eredményeként iskolánk 
tanulói több szakmában minden tanévben ott vannak az 
ország első helyezettjei között. Közismereti versenyeken, 
művészeti és sportrendezvényeken is szép sikereket aratnak. 
Az iskola fogadja a sajátos nevelési igényű tanulókat is, akik 
számára a szakértői vélemény alapján fejlesztő 
foglalkozásokat tartunk.  

FONTOS VÁLTOZÁS: 
A szakközépiskola a 2016/2017. tanévtől 
szakgimnáziumként, a szakiskola szakközépiskolaként 
működik tovább. 
Nem csak a név, hanem a tartalom és a képzési struktúra is 
változik. 
Aki a régi szakközépiskolába készül, az a szakgimnáziumot, 
aki a szakiskolába, az a szakközépiskolát válassza! 
 
Miért a szakgimnáziumot (régebben szakközépiskola) 
válasszad? 

� Érettségi és szakképesítés 4 év alatt. 
� Technikusi szintű szakképesítés az érettségit követően 

1 év alatt. 
� Szakirányú továbbtanulás esetén az érettségi utáni 

szakképzettség plusz pontokat jelent majd a 
felsőoktatási felvételiben. 



 

 

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi 
szakgimnáziumi ágazatokban tervezünk osztályt 
indítani: 

 

Szakközép-
iskolai ágazat 

Érettségi után szerezhető szakmai 
végzettség 

Kód 

Kereskedelem Kereskedő  901 

Informatika 
Informatikai rendszergazda/Gazdasági 
informatikus 

902 

Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus 903 

 
 
 
 
Miért a szakközépiskolát (régebben szakiskola) válaszd? 
 

� Szakképzettség 3 év alatt. 
� Ezt követően érettségi megszerzésének lehetősége 2 év 

alatt. 
� Munkaerőpiacon keresett szakmák, ösztöndíjjal 

támogatott hiányszakmák oktatása. 
� Duális képzés. Külső gyakorlati helyeken 

tanulószerződés után havi pénzbeli juttatás. 



 

 

 

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek az alábbi szakmai 
képzéseket tervezzük indítani: 

Szakma Kódja Szakma Kódja 
Asztalos 904 Kőműves és 

hidegburkoló 
909 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

905 Pék 910 

Eladó 906 Pincér 911 

Festő, mázoló, 
tapétázó 

907 Szakács 912 

Hegesztő 908   

Tanulóink a tanulmányaik során a szakképzés 
megkezdéséhez szükséges kompetenciákat a 9. évfolyam 
sikeres elvégzésével szerezhetik meg, szakmai gyakorlatukat 
ekkor az iskola tanműhelyeiben biztosítjuk. A tanulók ezt 
követően, sikeres szintvizsga esetén köthetnek 
tanulószerződést a gyakorlati oktatás céljából.  

Felvételi követelmény: A felvételnél a szakgimnáziumban és 
a szakközépiskolában egyaránt az általános iskolából hozott 
7. év végi és 8. félévi jegyeket vesszük figyelembe. 

A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása!  

Szakács, Festő, mázoló, tapétázó szakmák esetében 

pályaalkalmassági vizsgálatra is sor kerül. 

 

A pályaalkalmassági vizsgálatok ideje: 2016. február 22. 
Pótló alkalmassági felvételi vizsga: 2016. február 29. 
 
A művészeti alkalmassági vizsga követelményeiről 
honlapunkon (www.valyip.hu/wp) adunk tájékoztatást. 
 
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 



 

 

 
 

Nyílt napjaink:  

2015. november 19-20. 

2016. január 8. 
 
 

Tájékozódási lehetőség 2015. november 12-14-én 
Szekszárdon, a Megyei Pályaválasztási Kiállításon. 



 

 

 

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA, 

SZEKSZÁRD  

 

 
 

OM azonosító: 203054 
 

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
Telefon/fax: Tel:74/510-172, Fax:74/316-913 
E-mail: titkarsag@vendeglato.szekszardiszc.hu  
Honlap: www.szekszardiszc.hu  
Igazgató: Farkas Lászlóné 
Közismereti igazgató 
helyettes: 

Klausz László 

Szakmai igazgató 
helyettes: 

Rittbergerné Fürj Anikó 

Pályaválasztási 
felelős: 

Szeri Gabriella 

  

A Vendéglátó Szakképző Iskola szívesen vár miden tanulót, 
aki a turizmus vagy a vendéglátás terén képzeli el jövőjét. 
Iskolánk régi szakmai hagyományokkal bír. 1954 óta folyik 
vendéglátó tanulók képzése Szekszárdon, először Vendéglátó 
ipari iskolaként, majd Hunyadi 
Mátyás szakközépiskolaként 
működtünk, ezt követően 2008-től 
a Szent László Szakképző Iskola 
keretében, jelenleg a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum iskolájaként. 
Célunk, hogy sokrétű, mély, jól 



 

 

használható tudást biztosítsunk tanulóinknak, akik a jövő 
vendéglátósai, illetve turisztikai szakemberei lesznek. 

 
Mottónk egyben célunk is: 

„A minőség nem veled született. Csak akkor lehetsz a legjobb, 

ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt.” 

(Gundel Károly) 

Korszerű, jól felszerelt tankonyhákkal, tanéttermekkel, 
cukrászati tanműhellyel rendelkezünk, ahol az elmélet mellett 
a mindennapi életben nélkülözhetetlen gyakorlatot is 
megszerezhetik tanulóink az iskola falain belül. Informatika 
termek, digitális táblák, jól felszerelt könyvtár segítik a 
tanulni vágyókat az ismeretszerzésben. Az iskolai életet 
színesítik a VIP Galériában szervezett kiállítások, szakkörök, 
versenyek és természetesen a diákközösséget jól 
összekovácsoló, jó hangulatú iskolai rendezvények (Diáknap, 
Szalagtűző, Szecskaavató) is. Jól tanuló diákjaink a „Jövő 
Vendéglátóipari szakembereiért” alapítvány jóvoltából 
pályázati támogatást is kapnak. 
2016/2017-es tanévtől 4 éves szakgimnáziumi (régi 
szakközépiskolai) és 3 éves szakközépiskolai (régi 
szakiskolai) osztályokat indítunk.  
A szakgimnázium lehetőséget biztosít az érettségi 
megszerzésére mellyel szakmát is szereznek a diákok, 
eközben a felsőfokú oktatásra is felkészít. Majd plusz 1 év 
alatt lehetőség van a technikusi minősítés megszerzésére. A 
szakközépiskolai képzésben a 8. osztály elvégzése után 
azonnal a leendő szakmájukkal foglalkoznak a diákok, és 3 
év alatt OKJ-s szakmát tudnak szerezni. Ezt követően 
lehetőségük lesz plusz 2 év alatt az érettségi megszerzésére. 



 

 

 

SZAKGIMNÁZIUM (RÉGI SZAKKÖZÉPISKOLA) 

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek a turisztikai ágazati 
képzésben 1, a vendéglátó ipari ágazatban 2 osztályt 
tervezünk indítani. 
 

Vendéglátóipari ágazat: 
4 év alatt érettségivel szakma szerzése +1 éves ráépüléssel 
technikusi minősítést adó vendéglátásszervező-vendéglős 
9 – 12. évfolyam 
 
Az általános iskola 8. osztályára épülő képzés 
4 év után érettségit ad és szakmát: a kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata 
szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból. Ez az OKJ-ról 
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint ad 
szakmai képesítést. 
+1 év: A 13. évfolyam elvégzése után technikusi minősítést 
ad: vendéglátásszervező-vendéglős 
A Vendéglátásszervező-vendéglős a vendéglátásban vezetői, 
szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki 
korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és 
továbbfejleszthető tudással rendelkezik.  
 
A vendéglátásszervező-vendéglős technikusi minősítéssel 
betölthető munkakörök:  
Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője, 
bárvezető, cukrászdavezető, csárda üzletvezetője, étterem 
üzletvezetője, éttermi és rendezvényigazgató, éttermi 
igazgató, éttermi üzletvezető, hidegkonyha vezető, 
kertvendéglő üzletvezetője, munkahelyi étkezde, étterem 
vezetője, népkonyha vezetője, szállodai cukrászda 
üzletvezetője, szállodai salátabár üzletvezetője, vendéglő 
üzletvezetője, vendéglős, borozó üzletvezetője (1-2 
személyes), büfé, bisztróvezető, cukrászda, fagylaltozó 



 

 

vezető (1-2személyes), eszpresszó-, kávézó vezető, étkezdés, 
italbolt vezető (1-2 személyes), kávéház üzletvezetője (1-2 
személyes), kifőzdés, kocsmáros, söntés italbolt vezető (1-2 
személyes), söröző üzletvezetője (1-2 személyes), teázó 
üzletvezetője (1-2 személyes), pincér, étkezőkocsi 
felszolgáló, éttermi felszolgáló, főpincér, hajópincér, 
italpincér, pultos, csapos, italmérő, mixer, szakács, étkezdei 
szakács, grill szakács, hajószakács, közétkeztetési szakács, 
melegkonyhai szakács, pizza készítő szakács, segédszakács, 
gyorséttermi eladó, gyorsétel készítő és eladó, hidegbüfé 
eladó. 
 
A szakgimnáziumban a tanulmányi idő: 4 év 
(érettségi+szakma) +1 év (érettségihez kötött OKJ szerinti 
technikusi minősítés) 
Választható nyelv: angol, német. 
 
Feltétel: 

- általános iskolai bizonyítvány 
- szakmai és egészségügyi alkalmasság 

 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA (RÉGI SZAKISKOLA): 3 éves 
szakképzés: 9-11. évfolyam, szakács, pincér, cukrász 
 

Az általános iskola 8. osztályára épül a képzés. 
 
A képzés feladata diákjaink alkalmassá tétele arra, hogy 
szakképzett munkavállalóként állhassanak munkába, illetve 
feladata a szakmai vizsgára felkészítés. A szakmai tantárgyak 
mellett közismereti tárgyak oktatása is történik. Tanulóink a 
szakmai vizsga sikeres letétele esetén szakképesítő 
bizonyítványt kapnak a választott szakmából.  

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás 
követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek 



 

 

elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és 
elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi 
színvonalon történő tálalása. A szakképesítéssel betölthető 
munkakörök: szakács, diétás szakács, étkezdei szakács, 
grill szakács, gyermekélelmezési szakács, hajószakács, 
hidegkonyhai szakács, közétkeztetési szakács, 
melegkonyhai szakács, pizza készítő szakács, 
segédszakács. 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és 
szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, 
illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó 
szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb szakmai 
színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás 
előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat 
szolgál fel. A szakképesítéssel betölthető munkakörök: 
pincér, étkezőkocsi felszolgáló, éttermi felszolgáló, 
főpincér, hajópincér, italpincér 

A cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, 
fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi, felelős a 
technológiai, higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért. 
Betölthető munkakörök: cukrász, fagylaltkészítő, karamell 
cukrász, lágyfagylaltos, marcipánfigura készítő, 
süteménykészítő, tortakészítő. 

Képzési idő: 3 év 
Feltételek: 
- 8. évfolyam sikeres elvégzése 
- szakmai és egészségügyi alkalmasság 
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. § 
(4) bekezdése szerint iskolai rendszerű szakképzésbe csak 
olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a 
szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi 
alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági 
követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan 



 

 

nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.  
 
További lehetőségek: közvetlenül a képzés elvégzése után 2 
év alatt az érettségi megszerzése 
Felvételi követelmény: A felvétel az általános iskolából 

hozott eredmények alapján 
történik. A magyar nyelv, 
magyar irodalom, történelem, 
matematika, idegen nyelv, 
biológia, kémia, földrajz 7. év 
végi és 8. félévi jegyeket 
vesszük figyelembe. 

Kollégium: Minden jelentkező számára 
biztosítunk kollégiumi 
elhelyezést. 
 

Nyílt nap: 2015. november 10. 
2015. december 8. 
Mindkét napon 9-12 óráig 

 

A 2016/2017. TANÉVRE TERVEZETT KÉPZÉSEINK 

SZAKGIMNÁZIUM (tanulmányi idő 4+1 év) 

Ágazat 
megnevezése 

Sikeres 
szakmai 

érettségivel 
szakma 

megszerzése  

Kimenet – OKJ 
szerinti 

szakképesítés +1 
év tanulással 
(54 811 01) 

Tagozatkód 

Vendéglátóipari 
 

vendéglátás-
szervező-
vendéglős 

500 

 



 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA (tanulmányi idő 3 év) 

OKJ szerinti 
szakképesítés 

OKJ szám Tagozatkód 

Pincér 34 811 03 501 

Szakács 34 811 04 502 

Cukrász 34 811 01 503 

 

Felnőttoktatás:  

2016/2017. tanév szeptemberétől tervezzük iskolánkban esti 
oktatási rendben a felnőttoktatás bevezetését, mindhárom 
szakmában (pincér, szakács, cukrász) azok számára, akik 
másodszakmát szeretnének szerezni, mert meglévő 
szakmájukban nem tudnak érvényesülni, illetve azoknak, 
akik első szakmájukat szeretnék megszerezni, de nappali 
képzésben már nem vehetnek részt, mert 25. életévüket 
betöltötték. A tervezett képzési idő 2 év. A képzés ingyenes. 

Feltétel:  
- szakmai és egészségügyi alkalmasság 
- a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány 
másolata  
 

Érdeklődni: Munkanapokon 800-1600   Tel. 74/510-172 

 
 
 



 

 

Tolna Megyei Szervezete 

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 
TOLNA MEGYEI SZERVEZETÉNEK 

TÁJÉKOZTATÓJA 
tanulószerződésről - tanulók részére röviden  

 

A tanulószerződés a gazdálkodó és a tanuló között jön létre, 

mely a területileg illetékes gazdasági kamara 

ellenjegyezésével válik hatályossá. 

A szerződés megkötését megelőzően mindig tisztázni kell a 

gazdálkodóval, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

nyilvántartásában szerepel-e, mint gyakorlati képzőhely. Ha 

még nincs gyakorlati helyként regisztrálva, a szerződéskötést 

megelőzően a gazdálkodónak fel kell vennie a kapcsolatot a 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával.  

A Tanulószerződéssel a szerződés ideje alatt pénzbeli juttatás 

jár a gyakorlati képzés arányának megfelelően. 

Agrárszakmákban jellemzően a gyakorlati képzés aránya 60-

70%, ennek megfelelően 2015-ben (évente a minimálbér 

összegétől függően változhat) havonta 60%-os gyakorlatnál 

bruttó 17 325 Ft, 70%-os gyakorlatnál bruttó 18 900 Ft a 

pénzbeli juttatás minimális összege. 

 



 

 

Kötelezettségek a tanuló részéről: 
1. gyakorlati képzést szervező szervezet képzési rendjét 

megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja, 

2. a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek 

megfelelően elsajátítja, 

3. a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat 

megtartja, 

4. nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati 

képzést szervező szervezet jogos gazdasági vagy egyéb 

érdekeit veszélyeztetné. 

 

A tanulószerződés előnyei a tanuló számára: 

1. A tanuló minden hónapban havi juttatást kap 

2. A tanulói juttatás minimum összege - adómentes 

jövedelem. 

3. A társadalombiztosítási jogszabály alapján biztosítottá 

válik. 

4. A tanulószerződés időtartama a tanuló szolgálati idejébe 

beleszámít. 

5. Jobbak lesznek a munkavállalási, elhelyezkedési 

lehetőségei. 

 

Tolna megyében jellemző agrár-élelmiszeripari képzések: 

34 621 01  Gazda 

34 622 02 Kertész 

34 521 08 Mezőgazdasági gépész 

34 621 02 Lovász 



 

 

34 215 04 Virágkötő és virágkereskedő 

34 541 05 Pék 

34 541 03 Húsipari termékgyártó 

34 811 02 Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 

vendéglátó 

 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara mindehhez bővebb 

tájékoztatás, segítséget nyújt a tanulóknak, gazdálkodóknak. 

 

 

Kérdéseivel keresse a Tolna megyei képzési referenst. 

Elérhetősége: Bakáné Gyurkovits Erika 

06/70/490-6191 

 

 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara  

Tolna Megyei Szervezete 

7100 Szekszárd, Keselyűsi út 9. 

Tel: 74/510-030 

 



 

 

 

A TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA 

által nyilvántartott aktív vállalkozók 
 

Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve 

Telefon-száma Címe Szakmák 

"Baricz" Építőipari és 
Kereskedelmi Bt. 

Baricz Dezső (30) 9595351 

7150 
Bonyhád, 

Benczúr Gy. 
utca 30. 

Kőműves és 
hidegburkoló 

"ÓDOR" Kft. Ódor Géza (70) 3710020 
7090 Tamási, 
Építők utca 

39. 

Gépi forgácsoló, 
Hegesztő 

3 Tihanyi Autószerviz 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Tihanyi János (74) 493614 

7140 
Bátaszék, 
Perczel M. 

utca 37. 

Autószerelő 

5. Fülöp Kft. Fülöp György (20) 4218250  
7100 

Szekszárd, 
Kuruc u. 9.   

Festő, mázoló, 
tapétázó 

Acélpont Kft. Tumpek Imre (20) 5520506 
7030 Paks, 

Árnyas utca 4. 
Gépi forgácsoló 

Akáckert Szociális 
Nonprofit Kft. 

Dallos Attila (75) 510486 
7030 Paks, 

Akác utca 6. 
Szociális gondozó és 

ápoló 

Alimentál 91 
Rendezvényszervező 

Kft. 
Hámori Róbert 

(74) 440706; 
(30) 9363706 

7130 Tolna, 
Kossuth L. 

utca 27. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 

ALISCA 
AUTÓCENTRUM 

KFT. 
Szászy Zsolt (74) 528271 

7100 
Szekszárd, 

Bátaszéki út 
130-132. 

Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Alisca Bau Zrt. Werner Mihály (74) 591410 

7140 
Bátaszék, 

Bonyhádi utca 
30. 

Ipari gépész 

Amaretto Plusz Bt. Kajtár Margit (30) 9695228 
7100 

Szekszárd, 
Garay tér 6. 

Cukrász 

Aranyi és Társai 
Hegesztő Iskola Kft. 

Aranyi János (30) 9714039 

7100 
Szekszárd, 

Keselyűsi út 
7. 

Hegesztő 



 

 

Aplit Kft. 
Krachun 

Eszter 
(30) 4124727 

7164 
Bátaapáti, 

Deák F. utca 
1. 

Pincér, Szakács 

Atomix Kft. Szücs Gábor (75) 508007 
7031 Paks, 

8803/15 hrsz. 

Cukrász, Pincér, 
Szakács, 

Vendéglátásszervező-
vendéglős 

ATS - GASTRO 
HUNGARY KFT. 

Schilling Péter (70) 3816652  

7100 
Szekszárd, 

Nefelejcs köz 
5.   

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 

AZOL TEAM Kft. Orbán Zoltán (74) 415256  

7100 
Szekszárd, 

Augusz Imre 
utca 9-11.   

Eladó 

Babos Béla Babos Béla (30) 3062855 
7130 Tolna, 
Lehel u. 8. 

Asztalos 

Bachmann Krisztina 
Fodrászmester-

szakoktató 

Bachmann 
Krisztina 

(20) 9277210 
7100 

Szekszárd, 
Csaba utca 31. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Bajnovics Beáta 
Bajnovics 

Beáta 
(30) 2470769 

7084 
Pincehely, 
Temesvári 

utca 36. 

Eladó 

Balance Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari 

Kft. 
Szabó László (74) 487491 

7081 
Simontornya, 
Petőfi S. utca 

38. 

Pincér, Szakács 

BAMA-Food KFt. Máté Attiláné  (30) 3967140 

7191 
Hőgyész, 

Kossuth L. 
utca 40.   

Eladó 

BAU-PAKS KFT. 
Borbás 

Erzsébet 
(75) 421829 

7030 Paks, 
Tolnai utca 

26. 

Asztalos, 
 Festő, mázoló, 

tapétázó, Hegesztő, 
Kőműves és 

hidegburkoló,  
Épület- és 

szerkezetlakatos 

Benczéné Kunner 
Katalin 

Benczéné 
Kunner 
Katalin 

(20) 3262421 
7030 Paks, 

Dózsa György 
utca 17. 

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 

Benkő Autójavító Bt. Benkő István (20) 9779784 
7100 

Szekszárd, 
Cinka utca 34. 

Karosszérialakatos 

Biko Cégellátó Kft. Tóth Zoltán (20) 9363510 
7200 

Dombóvár, 
III. utca 47. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 



 

 

Berki Andrásné 
Berki 

Andrásné 
(20) 5369324 

7030 Paks, 
Szent István 

tér 7.   
Eladó 

Boros Attila Boros Attila (30) 2824095 

7020 
Dunaföldvár, 
Irinyi János 

utca 31. 

Autószerelő 

Bosnyák István Bosnyák Beáta (70) 2012394 

7100 
Szekszárd , 
Béri B. Á. 
utca 27. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Both József Both József (20) 9115108 
7130 Tolna, 
Deák F. utca 

20. 
Cukrász 

Böröcz Tibor Böröcz Tibor (30) 5735669 

7200 
Dombóvár, 

Csiki G. utca 
28. 

Autószerelő 

Cetomcom Kft. 
Thuróczy 

László 
(74) 486560 

7081 
Simontornya, 
Malom utca 

33. 

Pincér, Szakács 

Chjobs Hungary Kft. Domokos Béla (74) 433387 
7173 Zomba, 
Rákóczi F. 

utca 57. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 

Car Hospice Kft. Bach Sándor (20) 5657852 
7030 Paks, 

Tulipán utca 
3. 

Karosszérialakatos 

CIKÁDOR Kft. 
Sebestyén 

Gyula 
(74) 534030 

7056 Szedres, 
Apáti puszta 

043/96 
Szakács 

Cirkolor Kft. László Csaba (30) 3199801 
7122 Kakasd, 
Ifjúság utca 

536. 

Fest, mázoló, 
tapétázó 

Color Hungária Kft. Szászy Árpád (74) 528270  

7100 
Szekszárd, 

Bátaszéki út 
130-132.   

Karosszérialakatos 

Comfotherm Kft. Fauszt József (30) 9971725  

7150 
Bonyhád, 

Perczel M. u. 
80.   

Központifűtés- és 
gázhálózat 

rendszerszerelő 

Csemege-Mix 2008 
Kft. 

Borbélyné 
Töttösi Ágnes 

(70) 3183466  
7044 

Nagydorog, 
Kossuth. 6.   

Eladó 

Csende Imre Csende Imre (30) 9368274 

7100 
Szekszárd, 

Kőrösi Cs. S. 
utca 14/B. 

Villanyszerelő 



 

 

Cseryné Ódor Judit 
Cseryné Ódor 

Judit 
(30) 9974256 

7130 Tolna, 
Vörösmarty 
M. utca 16. 

Gyakorló 
kozmetikus 

Csiszár Tiborné 
Csiszár 
Tiborné 

(30) 6324022; 
(74) 410844  

7100 
Szekszárd, 

Rákóczi u. 84.  

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Dávid és Társa Kft. Dávid István (20) 2210775 

7020 
Dunaföldvár, 

Paksi utca 
113. 

Pincér, Szakács 

DBK-SZET Generál 
Építő és Kivitelező 

Tanácsadó Kft. 
Mayer Levente (20) 4112870 

7200 
Dombóvár, 
Köztársaság 

utca 10. 

Asztalos 

Deichmann 
Cipőkereskedelmi Kft. 

Mathé Katalin (1) 2636631 

7100 
Szekszárd, 

Tartsay utca 
42. 

Eladó 

Dél- Dunántúli 
Közlekedési Központ 

Zrt. 

Dr. Nikolov 
Péter 

(74) 505000 

7100 
Szekszárd, 
Tartsay V. 

utca 4. 

Karosszérialakatos 

Ditte 2005 Kft. Rádi Edit (70) 9412073  
7090 Tamási, 

Szabadság 
utca 27.   

Pincér, Szakács 

Divat & Sport Kft. 
Ledneczkiné 

Skaliczki Ildikó 
(20) 6266000  

7030 Paks , 
Vörösmarty 

utca 18.   
Eladó 

Dombó-Coop ZRt. 
Bodó János 

Attila  
(74) 466155  

7200 
Dombóvár, 

Hunyadi tér 7.  

Eladó, Pincér, 
Szakács, 

Vendéglátásszervező- 
vendéglős 

Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási 

Nonprofit Kft. 
Dr. Szabó Péter (74) 565554 

7200 
Dombóvár, 
Kinizsi utca 

37. 

Cukrász, Pincér, 
Szakács, 

Vendéglátásszervező-
vendéglős, 

Villanyszerelő 

DOVAS Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Szabó Zoltán (74) 466211 

7200 
Dombóvár, 

Köztársaság út 
15. 

Épület- és 
szerkezetlakatos, 

Hegesztő 

Dörnyei Klaudia 
Dörnyei 
Klaudia 

(30) 2759887  
7191 

Hőgyész, 
Vásártér u. 11.  

Kozmetikus, 
Gyakorló 

kozmetikus 

Ekhnaton Kft. 
Deákné Antal 

Éva 
(30) 9365935  

7143 Őcsény, 
Széchenyi u. 

69.   

Kozmetikus, 
Gyakorló 

kozmetikus 



 

 

ELEKTROLIT KFT. 
Sebestyén 

Gyula 
(74) 418117  

7100 
Szekszárd, 

Tartsay u. 4.   
Villanyszerelő 

ERMI-BAU 
Építőipari, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Topa Imre (20) 3346890 
7200 

Dombóvár, 
Árpád utca 61. 

 Festő, mázoló, 
tapétázó, Kőműves 

és hidegburkoló, 
Villanyszerelő 

ERVI-ROSE Kft. Erős János (20) 9231562  
7150 

Bonyhád, 
Perczel u. 85.   

Pincér, Szakács 

Euroguest Kft. Sipos Viktor (30) 6648328 
7020 

Dunafödvár, 
Rátkay köz 2. 

Vendéglátásszervező- 
vendéglős 

Evasion-Car Kft. Nagy Zoltán (74) 512090  
7100 

Szekszárd, 
Bern utca 8. 

Autószerelő 

Farkas-Karosszéria 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Farkas Lőrinc (74) 450616 

7150 
Bonyhád, 

Perczel M. 
utca 84/C. 

Karosszérialakatos 

FASTRON 
HUNGARIA KFT. 

Máyer Károly (74) 540070  
7130 Tolna, 
Gém u. 1.   

Gépi forgácsoló, 
Villanyszerelő 

Ferenc Gábor Ferenc Gábor (30) 9861844 
7181 Tevel, 
Petőfi utca 

113/2. 
Autószerelő 

FERROBI Gépipari 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Mercz Gábor (20) 9460821  

7100 
Szekszárd, 

Páskum utca 
2.   

Gépi forgácsoló  

FERROPATENT 
ZRT. 

Szabó Sándor 
(74) 529662; 
(30) 2263225  

7100 
Szekszárd, 

Bátaszéki út 
70.    

Épület- és 
szerkezetlakatos, 

Hegesztő 

Fény Kft. 
Dr. Savanya 

Csaba 
(74) 440213 

7130 Tolna, 
Kossuth L. u. 

10. 
Szakács 

Flagellum Dei Kft. Dobos Attila (30) 2354487 
7084 

Pincehely, 
Eötvös utca 1. 

Eladó 

Fortuna Vendéglátó 
Kkt. 

Klotcz István 
(74) 466911; 
(30) 9211288  

7200 
Dombóvár, 
Ady E. utca 

14.   

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 

Frank Gyula Frank Gyula (30) 9367640 
7090 Tamási, 

Szabadság 
utca 6. 

Pincér, Szakács 

Frontauto Kft. 
Plesz Gábor 

Imre 
(74) 529300 

7100 
Szekszárd, 

Árnyas utca 1. 
Autószerelő 



 

 

FULL HAPPY KFT. Seregi Ferenc 
(74) 314009; 
(30) 9290740  

7100 
Szekszárd, 

Augusz I. utca 
9-11. 

Pincér, Szakács 

GA-DENT Bt. 
Schwarcz 

Gábor 
(30) 9010600  

7200 
Dombóvár, 
Mikszáth K. 

u. 20.   

Fogtechnikus, 
Fogtechnikus 

gyakornok 

Galigasztro Kft. 
Cserné Gali 

Noémi 
(74) 887247 

7200 
Dombóvár, 

Tulipán utca 
2. 

Pincér, Szakács 

Gányi Vendéglátó Kft. Gányi Viktor (74) 404794 
7181 Tevel, 
Fő utca 399. 

Szakács 

Gázautó Hungária 
Kft. 

Hársch 
Szabolcs 

(20) 3178888 
7100 

Szekszárd, 
Alkony utca 1. 

Autószerelő 

Gazdag Éva Gazdag Éva (75) 315491 
7030 Paks, 
Kishegyi út 

20. 
Fodrász 

Gemenc Autóház Kft. Kövesdi Zoltán (70) 3331636  
7030 Paks, 

Vasút utca 1.   
Autószerelő, 

Karosszérialakatos 

Genszler 
Épületgépészeti és 

Technológiai Szerelő 
Bt. 

Genszler 
László 

(20) 9259140 

7072 
Diósberény, 
Ady Endre 

utca 31. 

Hegesztő 

GEO-BE-KE Kft. 
Keresztes 

László 
(70) 2054503 

7146 
Várdomb, 

Kossuth L. u. 
122/6. 

Autószerelő 

Gépszer Karbantartó 
Szerelő és Gyártó Kft 

Dr. Hüse István (75) 511471 
7030 Paks, 

Kölesdi út 46. 
Hegesztő 

Gép és Gépelem Kft. Füredi Roland (74) 319561  

7100 
Szekszárd, 

Epreskert u. 
2/c.   

Gépi forgácsoló 

GMV Kft. Husek Miklós (74) 441632 
7130 Tolna, 

Festetich utca 
63. 

Gépi forgácsoló 

Gold Stelly Kft. Steib Attila (74) 459474 

7355 
Nagymányok, 
Petőfi S. utca 

104. 

Szakács 

Gombos János 
Gombos 
Jánosné 

(20) 5692524; 
(74) 511606 

7100 
Szekszárd, 

Zrínyi M. utca 
1. 

Pincér, Szakács 



 

 

Guzorán Edit Guzorán Edit (20) 5582389 

7150 
Bonyhád, 

Vörösmarty 
tér 11. 

Pincér 

György Imre György Imre 
(70) 6355022; 
(74) 451116  

7150 
Bonyhád, 

Rákóczi F. u. 
23.   

Pincér, Szakács 

Gyugyi Tamás Faipari 
Kft. 

Gyugyi Tamás (30) 2175990 

7200 
Dombóvár, 
Radnóti M. 

utca 5. 

Asztalos, 
Bútorasztalos, 
Épületasztalos 

Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt. 

Gőbölös Péter (74) 471541 
7090 Tamási, 

Szabadság 
utca 17. 

Pincér 

H + J Vendéglátó Kft. 
Hochteiger 

János 
(74) 440476  

7130 Tolna, 
Fáy A. tér 2.   

Pincér, Szakács 

Hazaklíma Kft. Józsa Attila (30) 3961586 
7173 Zomba, 
Rákóczi utca 

65/A. 

Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

HERNER Faipari Kft. Herner Tamás (74) 450301 
7150 

Bonyhád, 
Sport utca 3. 

Asztalos 

HILCZ ÉS FIA KFT Hilcz Ádám (74) 431908 
7122 Kakasd, 

Kossuth L. 
utca 8/0 

Autószerelő, 
Karosszérialakatos, 

Autóelektronikai 
műszerész 

Hingl János Hingl János (70) 2922523 

7027 Paks-
Dunakömlőd, 

Szabadság 
utca 18. 

Ács, állványozó 

Hirt Autó 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Hirt Ferenc (74) 573920 
7090 Tamási, 
Vasút utca 1-

3. 

Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Horváthné Ambrus 
Viktória 

Horváthné 
Ambrus 
Viktória 

(74) 316010 

7100 
Szekszárd, 
Béri B. Á. 
utca 18. 

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 

Hotel Orchidea Kft. Pálmay István (74) 532720 
7054 

Tengelic, hrsz. 
067/1 

Pincér 

HŐ-CSŐ 1998 Kft. Takács Árpád (30) 9595712  
7150 

Bonyhád, 
Budai u. 46.    

Központifűtés- és 
gázhálózat 

rendszerszerelő 

Hőgyész-Tours Bt. Szili Istvánné (74) 488615 

7191 
Hőgyész, 
Széchenyi 

utca 4.   

Pincér, Szakács 



 

 

Huy István Huy István (20) 3311735 
7140 

Bátaszék, 
Köves u. 1. 

Szakács, Vendéglátó 
eladó 

Huszka és Társa Festő 
Szolgáltató Bt. 

Huszka István (30) 3129243 
7090 Tamási, 
Bem J. utca 4. 

Festő, mázoló, 
tapétázó 

H-VILL Plussz Kft. Horváth István (74) 413806  
7100 

Szekszárd, 
Tartsay utca 6.  

Villanyszerelő 

Ifj. Simon Gábor 
Ifj. Simon 

Gábor 
(20) 5562907 

7090 Tamási, 
József A. ltp 

635/2/A. 
Cukrász 

Iregszemcse Község 
Önkormányzata 

Süvegjártó 
Csaba 

(74) 480616 

7095 
Iregszemcse, 
Bartók Béla 

utca 39. 

Szakács 

JAKO Fémárugyár 
Kft. 

Tuller Tamás (74) 528398 

7100 
Szekszárd, 
Damjanich 
utca 33-35. 

Gépi forgácsoló 

Ja-Zso Bútor Kft. Nagy János (30) 2277834 

7100 
Szekszárd, 

Remete utca 
57. 

Asztalos 

Kaméleon Kft. Tóth Dániel (74) 464877 

7200 
Dombóvár, 
Gunarasi út 

13. 

Karosszérialakatos 

Kajtár Viktória Kajtár Viktória (70) 6610114 
7130 Tolna, 

Fáy lakótelep 
2. 

Fodrász 

Kar-Vill Kft. Karacs Károly (30) 9115068 
7030 Paks, Pál 

utca 2. 
Villanyszerelő 

Kelemen Józsefné 
Kelemen 
Józsefné 

(74) 431276; 
(30) 3272549 

7122 Kakasd, 
Rákóczi utca 

288/a. 
Cukrász 

Kersák Zsuzsanna 
Kersák 

Zsuzsanna 
(30) 2161147 

7100 
Szekszárd, 
Széchényi 
utca 23. 

Kozmetikus, 
Gyakorló 

kozmetikus 

Keszler Dezsőné 
Keszler 
Dezsőné 

(20) 2407225 

7098 
Magyarkeszi, 
Vörösmarty 

utca 33. 

Eladó 

Keszthelyiné és Társai 
Bt. 

Keszthelyi 
Szabolcs 

(74) 312463 
7100 

Szekszárd, 
Garay tér 18. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező- 

vendéglős 



 

 

KIRKOP 
Kereskedelmi  

Szolgáltató Kft. 
Kirch Ervin (30) 9470240 

7150 
Bonyhád, 

Veres Pál utca 
34. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

Kisgoston Kft. Peszter László (75) 315013  
7030 Paks, 

Bocskai utca 
24.   

Szakács, Pincér 

Kiss Épületgépész Kft. ifj. Kiss Imre (30) 5405600 
7090 Tamási, 
Tóvölgy utca 

4. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

Kiss Nándor Kiss Nándor (20) 2859884 

7150 
Bonyhád, 
Székely 

Mózes utca 
19/A. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

Kissné Koszorú Edit 
Kissné Koszorú 

Edit 
(20) 4407380 

7100 
Szekszárd, 

Fürdőház utca 
1. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Kop-Ka Zrt. Balogh Irén (74) 471233 
7090 Tamási, 

Fő utca 2. 
Eladó 

Kóré és Társa Kft. Kóré Attila (74) 465832  
7200 

Dombóvár, 
Gunarasi u.7.   

Hegesztő, Ipari 
gépész, Épület- és 
Szerkezetlakatos,  

Kovács János Kovács János (20) 5863622 
7030 Paks, 
Fehérvári út 

21. 
Autószerelő 

Kovács János Kovács János (20) 5085052 
7044 

Nagydorog, 
Fenyő utca 4. 

Eladó 

Kölesdi 
Önkormányzati 
Szolgáltató és 

Kereskedelmi Kft. 

Csikné Bányai 
Mária 

(30) 8685518  
7052 Kölesd, 
József A. utca 

1.   
Szakács  

Kör- Ép- Gép Kft. Tóth Zoltánné (30) 7547309 
7090 Tamási, 
Honvéd utca 

30. 

Központifűtés- és 
gázhálózat 

rendszerszerelő 

Krászné Ferger Ildikó 
Krászné Ferger 

Ildikó 
(30) 4102443 

7100 
Szekszárd, 

Parászta utca 
11. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Kresz Dániel Kresz Dániel (70) 9404717 

7150 
Bonyhád, 

Perczel M. 
utca 21. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Kri-Sa 
Fémszerkezetgyártó 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Trupp Győző (20) 4772449 
7200 

Dombóvár, 
Teleki utca 1. 

Épület- és 
szerkezetlakatos, 

Hegesztő 



 

 

KSZE Gépipari 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Schmidt József (74) 410748 

7100 
Szekszárd, 

Páskum utca 
2.   

Gépi forgácsoló 

Kultúr- Drink Kft. Győri Balázs (74) 488001 
7090 Hőgyész 

Fő utca 2. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

Kun János Kun János (30) 3371503 
7020 

Dunaföldvár. 
Kéri utca 15. 

Épület- és 
szerkezetlakatos 

Lösch és Társa Kft. Lösch Ferenc (20) 9692015 

7200 
Dombóvár, 

Április 4 utca 
5. 

Hegesztő 

Lipo Optika Kft. 
Lipokatity 

Anett 
(70) 3824487 

7100 
Szekszárd, 
Széchenyi 
utca 31. 

Látszerész és 
fotócikk-kereskedő 

LUX H 84 KFT. Horváth Attila (30) 5522255  

7100 
Szekszárd, 

Fagyöngy u. 
5.   

Villanyszerelő 

M6 SZERVÍZ Kft. Támer Ferenc (30) 3851971 

7020 
Dunaföldvár, 

Külső Paksi út 
0378/11 Hrsz. 

Autószerelő 

Magyar Posta Zrt. 
Szarka Zsolt 

Levente 
(30) 7715845 

7200 
Dombóvár, 
Szabadság 

utca 25. 

Logisztikai 
ügyintéző, Postai 
üzleti ügyintéző 

Major Gábor Major Gábor (20) 4057880 
7064 Gyönk, 
Vásártér utca 

20. 

Központifűtés- és 
gázhálózat 

rendszerszerelő 

Matók Kft. Matók Ákos (74) 511808 

7100 
Szekszárd, 

Széchényi I. 
utca 28. 

Látszerész és 
fotócikk-kereskedő 

Márton Károly Márton Károly (74) 464863  

7200 
Dombóvár, 

Köztársaság u. 
17/b.   

Autószerelő 

MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. 

Bánhidi- Nagy 
Attila 

(1) 5156624 

7200 
Dombóvár, 

Földvár utca 
31.   

Vasútforgalmi 
szolgálattevő, Vasúti 

villamos jármű 
szerelője 

MÁV- Start Vasúti 
SZemélyszállító  

Bihari Lajos (1) 5113754 

7200 
Dombóvár, 

Földvár utca 
31.   

Vasútforgalmi 
szolgálattevő, Vasúti 

villamos jármű 
szerelője 



 

 

Mecsek Füszért Zrt. 
Umheiser 

István 
(72) 506400 

7623 Pécs, 
Megyeri út 59. 

Eladó 

Melo-Tex Kft Tell Anikó (30) 9790682 
7030 Paks, 

Tolnai út 94. 
Szakács 

Merkl Krisztina 
Merkl 

Krisztina 
(30) 5302289 

7130 Tolna, 
Alkotmány 

utca 22. 
Eladó 

Mester Kft. 
Sebestyén 
Ágoston 

(74) 412767  

7100 
Szekszárd, 

Tartsay 
ipartelep 3.   

Ács, Asztalos, 
Épület- és 

szerkezetlakatos,  
Festő, mázoló, 
tapétázó, Ipari 

gépész, Hegesztő, 
Kőműves és 

hidegburkoló 

Metal-Work 2003 Kft. Baricz Attila (74) 450903  
7150 

Bonyhád, 
Zrínyi út 25.   

Gépi forgácsoló 

Mezei. M-Weld Kft. Mezei Mihály (30) 3316607 
7030 Paks-

Biritó, 
0269/56 hrsz. 

Hegesztő, Épület- és 
szerkezetlakatos 

Miklós József Miklós József (30) 3807369 
7181 Tevel, 
Petőfi utca 

118. 
Asztalos 

MVM OVIT Országos 
Villamostávvezeték 

Zrt. 
Patay László (20) 8875238 

7030 Paks, Pf. 
76. 

Hegesztő 

MVM Paksi 
Atomerőmű ZRT. 

Kiss István (75) 505000 
7031 Paks, Pf. 

egyéb 71. 
hrsz. 8803/15. 

Gépi forgácsoló, 
Villanyszerelő 

Nádor- Corner 2008 
Kft. 

Kern Zoltán 
(75) 677677; 
(20) 3689658 

7030 Paks, 
Nádor utca 13. 

Pincér 

Nagy József Nagy József (20) 9317704 

7100 
Szekszárd, 

Bartina utca 
11. 

Autószerelő 

Németh-Elektro 
Műszaki Bt. 

Németh Károly (30) 3366773 
7090 Tamási, 
Tóvölgy utca 

30. 
Villanyszerelő 

NO-CIDRI Kft. Nagy László (30) 2175002 

7100 
Szekszárd, 

Bródy Sándor 
köz 20. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

NYITRAI AUTÓHÁZ 
KFT. 

Nyitrai József (74) 528880  
7100 

Szekszárd, 
Pásztor utca 8.  

Autószerelő, 
Karosszérialakatos 



 

 

Ömböli János Ömböli János 
(74) 485396; 
(30) 9163599 

7355 
Nagymányok, 
Petőfi S. utca 

114. 

Pincér 

P'- Autocity Kft. Szűcs István (74) 529981  
7100 

Szekszárd, 
Pásztor u. 4.   

Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Paál Zsuzsanna Paál Zsuzsanna (70) 3195686  
7100 

Szekszárd, 
Arany J. u. 18.  

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 

Paks és Vidéke 
ÁFÉSZ 

Jantyik István (75) 519010 
7030 Paks, 
Dózsa Gy. 

utca 8. 
Eladó 

Pamikron Bt. Illés László (30) 9948706  
7150 

Bonyhád, 
Gyár utca 33.   

Autóelektronikai 
műszerész, 

Autószerelő, 
Autótechnikus 

Papp István Papp István 
(74) 510679; 
(30) 9571998 

7100 
Szekszárd, 

Kadarka utca 
40. 

Autószerelő 

PARTNER Kft. 
Czethoffer 

Balázs 
(75) 519230 

7030 Paks, 
Vasút utca 2. 

Festő, mázoló, 
tapétázó, Hegesztő,  

Épület- és 
Szerkezetlakatos, 

Kőműves és 
hidegburkoló 

Pharmacia 98 Bt. 
Dr. Kovács 

Timur Levente 
(74) 565178 

7200 
Dombóvár, 
Rákóczi F. 
utca 71/E. 

Gyógyszertári 
asszisztens 

PAVILL Paksi 
Villanyszerelő Kft. 

Schreiner 
János 

(75) 525330 
7030 Paks, 

Rákóczi utca 
17. 

Villanyszerelő 

Pólus Autóház Kft. Nyitrai József (74) 512234 

7100 
Szekszárd, 
Szőlőhegy 
utca 2/B. 

Autószerelő 

Prés Park 
Szerszámgyártó Kft. 

Szabó Csaba (70) 4084152  

7140 
Bátaszék, 

Bonyhádi utca 
7.   

Gépi forgácsoló 

RAMIVO 
Manufacturing 
Hungary Kft. 

Szabadkai 
János 

(74) 573960 
7090 Tamási, 

Szabadság 
utca 91. 

Hegesztő, Épület- és 
Szerkezetlakatos 

RITT 2000 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Rittinger 
Márton 

(74) 550114 
7150 

Bonyhád, 
Zrínyi utca 27. 

Pincér, Szakács 



 

 

Rohr Rita 
Rohr Rita 

Mária 
(30) 3460318 

7130 Tolna, 
Fáy A. tér. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Rózsa Zoltán 
Autószerelő Mester 

Rózsa-Kis 
Zoltán 

(30) 3428357 

7020 
Dunaföldvár, 
Előszállási út 

52. 

Autószerelő 

Sánta Ernő Sánta Ernőné (30) 9768252 
7042 Pálfa, 

Deák F. utca 1 
Eladó 

Schell Építőipari Kft. Schell János (20) 5597656  
7122 Kakasd, 
Iskola köz 1.   

Kőműves és 
hidegburkoló 

Schneider Nóra Schneider Nóra (20) 4739803 

7100 
Szekszárd, 

Mészáros L. 
utca 3. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Schott Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft 

Schott Zoltán (30) 9021457 

7200 
Dombóvár, 

Kölcsey utca 
41. 

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Sebestyén-Szabó 
Ágnes 

Sebestyén-
Szabó Ágnes 

(30) 9945775  
7130 Tolna, 
Bajcsy-Zs. u. 

8/A.   

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Sere Györgyné Sere Györgyné (30) 5988786  

7095 
Iregszemcse, 
Rákóczi u. 

111/C.   

Pincér, Szakács 

Siklósi Edit Siklósi Edit (20) 4321770  
7030 Paks, 
Kurcsatov 
utca 1/b.   

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Simongabona Kft. Kojnok Róbert (70) 4274869 
7081 

Simontornya, 
Gyár utca 25. 

Karosszérialakatos 

SIMONTORNYAI 
SZAKKÉPZÉSI 

NONPROFIT KFT. 

Vincellérné 
Bányai Márta 

(30) 6560543  

7081 
Simontornya, 
Szent István 
király u. 2.   

Női szabó 

SMS PIPE-Fitter 
Épületgépészeti Kft. 

Németh Gyula (20) 9372366 
7100 

Szekszárd, 
Csaba utca 16. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

Soho Bt. Kindl László 
(74) 411764; 
(20) 9532711 

7100 
Szekszárd, 

Garay tér 12. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

Solvaro Kft. Szanyó Árpád (74) 504000  

7100 
Szekszárd, 

Aranytó utca 
4.   

Ipari gépész 

SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. 

Szabó Barnáné  (20) 8238155 
Tamási, Paks, 

Szekszárd, 
Bonyhád 

Eladó 



 

 

Spinner Hungária kft. Lemle Róbert (74) 510440  
7100 

Szekszárd, 
Selyem utca 2.  

Gépi forgácsoló 

Stefán-Catering Kft. Szabadi István (30) 3651900 

7100 
Szekszárd, 
Perczel M. 
utca 1-3. 

Szakács 

Steindl László Steindl László (30) 9570792 

7140 
Bátaszék, 

Vörösmarty 
M. utca 25. 

Eladó 

Stengeli Andrásné 
Stengeli 

Andrásné 
(30) 9790135 

7052 Kölesd, 
Dózsa utca 30.  

Eladó 

Sudárné Versánszki 
Erzsébet 

Sudárné 
Versánszki 
Erzsébet 

(30)9572726 
7130 Tolna, 
Deák Ferenc 

utca 65. 

Kozmetikus, 
Gyakorló 

kozmetikus 

Szabó Ernő Szabó Ernő (30) 9277051  
7200 

Dombóvár, 
Dália utca 2/b.  

Autóelektronikai 
műszerész 

Szabó Zoltán 
élelmiszer-kereskedő 

Szabóné Zoltán (30) 3966559 

7150 
Bonyhád, 

Szabadság tér 
5. 

Eladó 

SZEK Alma 
Gyógyszertár Kft. 

Dr. Gellér 
Gabriella 

(74) 510727 
7100 

Szekszárd, 
Arany J. u. 31. 

Gyógyszertári 
asszisztens 

SZEKSZÁRDI 
DIÁKÉTKEZTETÉSI 

KFT 
Bay Attila (74) 312273 

7100 
Szekszárd, 

Bezerédy utca 
2. 

Szakács 

Szemesi Judit Szemesi Judit (30) 9364680 
7100 

Szekszárd, 
Akácfa utca 9. 

Cukrász 

Szentiné Bajnovics 
Beáta 

Bajnovics 
Beáta 

(30) 2470769 

7084 
Pincehely, 

Temesvári út 
36. 

Eladó 

Szicília 2005 
Vendéglátó és 

Kereskedelmi Kft. 
Horváth Csaba (30) 9362749 

7200 
Dombóvár, 

Katona J. utca 
37. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

Sziko-Petrol Kft Kovács Levente (30) 4280680  
7361 

Kaposszekcső, 
Petőfi S. u. 1.   

Autószerelő, 
Autóelektronikai 

műszerész 

Szigethy István Szigethy István (30) 9475022 
7200 

Dombóvár, Fő 
u. 43. 

Cukrász 



 

 

Szokol Jánosné Szokol Jánosné (30) 6197847 
7030 Paks, 
Építők útja 

11-13. 
Cukrász 

Szőke Zoltán Szőke Zoltán (30) 9361320 
7020 

Dunaföldvár, 
Béke tér 12. 

Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

Szőts Krisztián Szőts Krisztián (20) 3556447  

7187 
Bonyhád-

Majos, XIV. 
u. 6.   

Karosszérialakatos 

TAILOR-TANODA 
KFT. 

Vajer János (20) 9363900 
7030 Paks, 
Tolnai utca 

21. 

Bőrtárgy készítő,  
Festő, mázoló, 

tapétázó,  
Női szabó, 

Textiltermék-
összeállító, Kőműves 

és hidegburkoló 

Takács Árpád Kft. Takács Árpád (30) 9595712 

7150 
Bonyhád, 

Budai Nagy 
Antal utca 6. 

Központifűtés- és 
gázhálózat-

rendszerszerelő 

Takács Autószervíz 
Kft. 

Takács József (74) 419190  
7100 

Szekszárd, 
Ebes puszta 2.  

Autószerelő 

Talizmán 
Kereskedelmi Kft. 

Fejes József (20) 9439019 

7140 
Bátaszék, 
Garay utca 

149. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

Tamási Közétkeztetési 
Nonprofit Kft 

Varga- Pintér 
Rudolf 

(20) 4734825 
7090 Tamási, 

Szabadság 
utca 46-48. 

Szakács 

TAM-BAU Építőipari 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Kólya József (30) 9366688 
7090 Tamási, 
Nyírfa sor 11. 

Kőműves- és 
hidegburkoló 

Tanovill Kft. Takács Norbert (70) 3348564  
7130 Tolna, 

Deák F. u. 75.   
Villanyszerelő 

TA-X-ER KFT. 
Bakonyi 
András 

(74) 566202 

7200 
Dombóvár, 

Bajcsy-
Zsilinszky 
utca 45. 

CNC gépkezelő, 
Hegesztő, Épület- és 

szerkezetlakatos, 
Ipari gépész 

Téren László Téren László (30) 7906990 
7140 

Bátaszék, 
Budai utca 39. 

Pincér, Szakács 

Theisz János Theisz János (30) 9461923 
7090 Tamási, 
2593/A. hrsz. 

Pincér, Szakács 

Tibai Eszter Tibai Eszter (70) 3358213 
7030 Paks, 
Hajnal utca 

14. 

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 



 

 

Tóbiás Györgyi Tóbiás Györgyi (30) 2354404 

7100 
Szekszárd, 
Széchényi 
utca 42. 

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 

Tolna Megyei Balassa 
János Kórház 

Asztalos 
Györgyné 

(74) 501614 

7100 
Szekszárd, 
Béri B. Á. 
utca 5.-7. 

Autószerelő, 
Gyakorló ápoló, 

Gyakorló csecsemő- 
és gyermekápoló, 
Gyakorló mentő 

ápoló, Egészségügyi 
asszisztens 

TOLNAVILL KFT. 
Sebestyén 

Gyula 
(74) 333333 

7100 
Szekszárd, 

Totév 
ipartelep 11. 

Villanyszerelő 

Topa és Társa Építési 
Kft. 

Topáné Tóth 
Anikó 

(30) 6207473 
7090 Tamási, 
Dózsa György 

utca 100. 

Kőműves- és 
hidegburkoló 

Tóth Angelika Tóth István (30) 5309233 
7165 Mórágy, 

Kossuth L. 
hrsz. 736. 

Kőműves és 
hidegburkoló 

Tóth és Fia Cukrász 
Bt. 

Tóth István (20) 9121990  
7020 

Dunaföldvár, 
Irinyi utca 2.   

Cukrász 

Ulbert Kft. Ulbert Sándor (75) 950659 
7030 Paks, 

Villany utca 
18. 

Kőműves és 
hidegburkoló 

Vajdáné Pataki Mária 
Vajdáné Pataki 

Mária 
(20) 4347074 

7030 Paks, 
Tolnai utca 2. 

Gyakorló fodrász, 
Fodrász 

Váradi Metal Kft. Váradi Gábor (75) 541077 
7020 

Dunaföldvár, 
Reiter köz 13. 

Épület- és 
szerkezetlakatos, 

Hegesztő 

Varga Zoltán Varga Zoltán (30) 4523903 
7090 Tamási, 
Aradi út 13. 

Festő, mázoló, 
tapétázó 

Vári József Vári József (70) 3890052  

7146 
Várdomb, 

Kossuth L. u. 
47.   

Villanyszerelő 

Vecsési és Társai Kft. Vecsési Sándor 
(74) 467078; 
(30) 9568106 

7200 
Dombóvár, 
Harangvirág 

utca 4. 

Gépi forgácsoló 

Vida Fémipari Kft.  Vida Szilárd (74) 460209 
7200 

Dombóvár, 
Kórház utca 1. 

Ipari gépész, 
Hegesztő, Gépi 

forgácsoló, Épület-és 
szerkezetlakatos 



 

 

Vidék Íze Kft. Szabján Ágnes (30) 5728535 

7044 
Nagydorog, 

Petőfi S. utca 
1/A. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 

VIDO-HAJ 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Peleskei Anikó (20) 6653372 
7030 Paks, 

Bocskai utca 
25. 

Gyakorló fodrász, 
Fodrász 

Viessmann Technika 
Dombóvár Kft. 

Király Gyula (74) 566241 
7200 

Dombóvár, 
Munkás tér 1. 

Hegesztő 

Vijó Bau Kft. 
Horváth 
Viktória 

(30) 4005860 

7150 
Bonyhád, 

Bartók B. utca 
14. 

Kőműves és 
hidegburkoló 

Vizdár Zsoltné Vizdár Zsoltné (20) 9368389  

7100 
Szekszárd, 

Béri B. Á. u. 
10.   

Fodrász, Gyakorló 
fodrász 

Volf József Volf József (75) 311413 
7030 Paks, 

Csárda utca 1-
3. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-

vendéglős 
VÖRÖSKŐ 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Fajcsi Róbert (74) 511655 
Szekszárd, 

Paks, 
Bonyhád 

Eladó 

Vörös László Vörös László 
(20) 9685110; 
(74) 443434 

7130 Tolna, 
Kazinczy utca 

7. 

Autószerelő, Autó 
technikus 

ZEVIMEX KFT. Zéman Ferenc (30) 6919688 

7100 
Szekszárd, 

Szent István 
tér 3-5. 

Pincér, Szakács 

Zsebők Diána Zsebők Diána (70) 3910527 

7020 
Dunaföldvár, 
Gábor P. utca 

13. 

Gyakorló 
kozmetikus, 
Kozmetikus 

Zsitvai Á. Plusz 
Cukrászati Kft. 

Zsitvai Ágnes (74) 319869 
7100 

Szekszárd, 
Mikes utca 8. 

Cukrász 

Zsitvai János Cukrász 
Kft. 

Zsitvai János (74) 316041 

7100 
Szekszárd, 

Dienes V. utca 
27. 

Cukrász 

Zsupék Kft. Reitzi Péter (30) 3719017 

7100 
Szekszárd, 
Tartsay V. 

utca 40. 

Szakács 

 



 

 

 

Amit a tanulószerződésről tudni kell -  
a TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 

IPARKAMARA TÁJÉKOZTATÓJA 

 

Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés az 
iskolai rendszerű szakképzésben magyarországi székhellyel 
működő köznevelési intézményben, iskolai oktatás keretében 
részt vevő tanulóval köthető. A tanulószerződés a gazdálkodó 
és a tanuló között jön létre, mely a területileg illetékes 
gazdasági kamara ellenjegyezésével válik hatályossá. 

Az érvényes szabályozás szerint a gyakorlati oktatási helyek 
tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással 
foglalkoztathatnak szakképzésben részt vevő tanulót.  

A szerződés megkötésének, módosításának, 
megszüntetésének és megszűnésének feltételeit a 
szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény XIII. 
fejezete szabályozza. 

A képzésbe újonnan bekapcsolódó vállalkozót a területileg 
illetékes kamara nyilváníthatja hivatalosan képzőhelynek, 
melyről a gazdálkodó egy határozatot kap.  

A tanulóképzés kapcsán az adott szakmához tartozó 
normatíva számolható el a NAV felé. A gyakorlati képzés 
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő 
elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési 
normatívák mértékét a 280/2011. (VIII. 30.) Korm. rendelete 
szabályozza. 

A tanulószerződés megkötésének feltételeit jogszabályok, 
elsősorban a Szakképzési Törvény szabályozza az alábbiak 
szerint.  



 

 

 

1. Gazdálkodó szervezet / vállalkozás / vállalkozó 
részéről 

• Rendelkezik az adott szakma képzéséhez szükséges 
dokumentumokkal, a tárgyi és személyi feltételekkel.   

- Tárgyi feltételek: az oktatni kívánt szakma központi 
programjának megléte és az eszközjegyzékében 
szereplő eszközök megléte, azok használata.  
Egészségügyi és munkavédelmi szempontoknak 
megfelelő munkahely biztosítása. 

 

- Személyi feltételek: olyan főállású alkalmazott 
foglalkoztatása, aki az oktatni kívánt szakképesítéssel 
és legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. 
Azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a 
szakképesítésért felelős miniszter kiadta a 
mestervizsga követelményeit, mestervizsga megléte 
szükséges 2015. szeptember 1-jétől. 

 

• Biztosítja a tanulók rendszeres és kötelező juttatásait.  
 

• Tanulókat megillető juttatások: 

- Pénzbeli juttatás:  

Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli 
juttatás havi mértékének legkisebb kezdő összege a 
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott 
elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe 
véve, ha a gyakorlati képzési idő eléri  

a ) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes 
kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: 
minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,  

b ) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt 



 

 

százalékának 1,2-szerese,  

c ) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt 
százalékának 1,1-szerese,  

d ) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,  

e ) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt 
százalékának 0,9-szerese,   

f ) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt 
százalékának 0,8-szerese, 

g ) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 
0,7-szerese.  

 

 A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget 
tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a 
szakképzési évfolyam második, illetőleg további 
féléveiben emelni kell – az emelés mértéket a törvény 
a gazdálkodóra bízza, a tanuló gyakorlati képzése 
során nyújtott teljesítményének és szorgalmának 
figyelembevételével. 

 Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt 
évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi 
mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első 
félévében az előző félévre megállapított pénzbeli 
juttatás felére csökken. 

 

• Étkezés: A gyakorlati képzési napokon egyszeri 
kedvezményes étkezés biztosítása. (természetben vagy 
utalvánnyal) 

• Védőeszközök: a szakmához, illetve az adott 
munkához, munkafolyamathoz szükséges 
védőeszközök biztosítása. 

• Tisztálkodási eszközök 

• Munkaruha: 2 évre 1 komplett garnitúra. 



 

 

• Orvosi alkalmassági vizsgálat 

• Kötelező tanuló felelősségbiztosítás 

 

2. A tanuló részéről: 

• a Szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre 
vonatkozó utasításait végrehajtja 

• a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek 
megfelelően elsajátítja 

• a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi 
előírásokat megtartja  

• nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a Szervezet 
jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné 

 

3. A szerződés megkötésének folyamata:  

� A jogszabályban előírt nyomtatvány kitöltése 
(tanulóigény-bejelentő) 

� Bejelentkezés a területileg illetékes gazdasági kamara 
szakképzési osztályán 

� Kamarai bevezető ellenőrzés a munkahelyen, mely a 
képzés megkezdésének engedélyezési eljárása 

� Tanulószerződés ellenjegyzése a területileg illetékes 
kamaránál 

� A tanuló NAV felé történő bejelentése (vállalkozó 
által) 

� A tanulószerződés leadása az elméleti képzést biztosító 
szakképző iskolába 



 

 

Kamaránk szakképzési osztálya mindehhez segítséget nyújt a 
gazdálkodóknak az alábbi elérhetőségeken: 

 

 

Tóth László – Szakképzési osztályvezető – toth@tmkik.hu 

Erős László – Szakképzési tanácsadó – elac@tmkik.hu 

Hornokné Madarász Zsuzsanna – Szakképzési tanácsadó – 
zsuzsi@tmkik.hu 

Illés Orsolya – Szakképzési tanácsadó – orsi@tmkik.hu 

Szeibert Szandra – Szakképzési munkatárs – 
szandra@tmkik.hu 

Nagy Tamás – pályaorientációs tanácsadó – 
tamas@tmkik.hu 

 

 

 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara  

Szakképzési Osztály  

 

7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. 

Tel: 74/529-254 

 

 


