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AJÁNLÓ 
 
Kedves Diákok, Szülők és Pedagógusok! 
A továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó 
döntés, amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. 
A 2014/2015. tanévre vonatkozó Tolna Megyei Pályaválasztási 
Tájékoztató ehhez kíván segítséget nyújtani. 

A megye 15 középfokú iskolájának bemutatkozása és széleskörű 
szakmai kínálata mellett tájékozódhatnak a középfokú iskolákba 
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezéséről, valamint a 
tanulószerződésekről, és azon megyei aktív gazdálkodókról, akik 
szerepet vállalnak a gyakorlati képzés biztosításában.  

A pályaválasztási kiadvány összeállítása a középiskolák, szakképző 
iskolák és a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztató 
anyagai alapján történt. 

Reméljük, hogy kiadványunk 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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KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT – A 
KÖZNEVELÉS ÚJ, EGYSÉGES RENDSZERE 

Az Országgyűlés 2012. november 26-án elfogadta a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
átvételéről szóló törvényt. A köznevelési rendszer 2013. január 1-jétől 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 alapvetően a köznevelési feladathoz 
kapcsolódó ingó és ingatlanvagyon működtetése, továbbá a 
működtetéshez kötődő alkalmazottak, munkavállalók munkabérének, 
juttatásainak finanszírozása és folyósítása. Ez utóbbi feladatkör az 
önkormányzatot terheli, amennyiben vállalta a működtetői feladatot, 
illetve nem mondott le arról. 
 
Az állami köznevelési intézmények fenntartását az új központi hivatal, 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 kezdte meg munkáját novemberben, a 
Bonyhádi,  a  Dombóvári,  a  Tamási,  a  Tolnai,  a  Paksi  valamint  a  
Szekszárdi Tankerület, mely utóbbi megyeközponti feladatokat is ellát. 
A megyeközponti tankerületek megyei szinten koordinálják és 
működtetik a szakképző és a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó 
intézményeket, valamint a kollégiumokat, továbbá feladatuk a 
pedagógiai szakmai szolgáltatások megszervezése is.  
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KIK Tamási Tankerület: 
Csike Tamás igazgató  
tamas.csike@klik.gov.hu 
 
7090 Tamási, Szabadság u.29. 
Telefon: 06-74/795-235 

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

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

KIK Tolnai Tankerület: 
Brunn Györgyné igazgató 
gyorgyne.brunn@klik.gov.hu 
 
7130 Tolna, Hősök tere 1. 
Telefon: 06-74/795-242 

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

KIK Szekszárdi Tankerület: 
Gerzsei Péter igazgató 
peter.gerzsei@klik.gov.hu 
 
7100 Szekszárd, Arany János 
u. 23-25. 4. emelet 
Telefon: 06-74/795-222, 506-
721 

 

mailto:tamas.csike@klik.gov.hu
mailto:ivett.iker.peterne@klik.gov.hu
mailto:zoltan.kaszas@klik.gov.hu
mailto:gyorgyne.brunn@klik.gov.hu
mailto:krisztian.steiner@klik.gov.hu
mailto:peter.gerzsei@klik.gov.hu
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Az oktatási rendszer átalakításával kialakult új szervezeti struktúrába 
beolvadtak az átvett iskolák. Tolna megye 108 települése közül 69 
településen működik nevelési-oktatási intézmény, melyek 2013. január 
1-jétől a KLIK egységeiként, egy szervezetként, központi 
gazdálkodással működnek tovább. 

Ha a számokat nézzük, a KLIK fenntartásában lévő 120 intézményben 
(gimnáziumok, általános iskolák, szakközépiskolák, szakiskolák, 
kollégiumok, szakszolgálat) közel 29 ezer tanuló szerez tudást, 2700 
pedagógus dolgozik, a főállású dolgozói létszám pedig meghaladja a 
3300 főt.  
A működtetés átvétele óriási feladatot rótt a tankerületekre. 
Nagymértékben megkönnyítette a munkát az önkormányzatokkal és az 
intézményekkel kialakított jó kapcsolat, amely az iskolákban felmerült 
napi problémák megoldásában nagy segítséget jelentett.  
A kialakult együttműködés fenntartása a jövőben is cél, hiszen ez 
garantálja a sokszínű oktatási rendszer megőrzését és hatékony 
megszervezését, a települések polgárai számára pedig a színvonalas 
oktatáshoz való egyenlő hozzáférést.  
A 2013/14. tanévben az intézményrendszert érintően két jelentős 
szervezeti változás történt. 
A 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet értelmében létrejött a Tolna Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat, mely intézmény megyei szinten látja el a 
szakszolgálati feladatokat. A székhelyintézmény Szekszárdon található, 
valamennyi tankerületben tagintézmények jöttek létre - a Tolnai 
tankerület kivételével, melynek ellátását a szekszárdi tagintézmény 
végzi.  
A pedagógiai szakmai szolgáltatás területén is változás következett be a 
megyében. Az elmúlt években szerződéssel ellátott feladatokat a jövőben 
a Baranya Megyei Pedagógiai Intézet biztosítja a Szekszárdi 
Tankerületen keresztül a megye valamennyi köznevelési intézménye 
számára.  
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3. MELLÉKLET A 47/2013. (VII. 4.) EMMI RENDELETHEZ 

A középfokú iskolai, a kollégiumi és a Köznevelési Hídprogramba 
történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2013/2014. 

tanévben 

Határidők Feladatok 
2013. 09. 13. Az EMMI pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 

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

2013. 09. 30. A Hivatal honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

2013. 10. 15. 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. 

2013. 10. 31. A  középfokú  iskoláknak  -  amennyiben  szervez,  a  kollégiumoknak  -
felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk 
rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás 
információs rendszerében. Az általános iskola szóban tájékoztatja a 
nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

2013. 11. 15. 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. 

2013. 12. 10. 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. 

2013. 12. 12. Az Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok 
benyújtása. 

2013. 12. 13. 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. 

2014. 01. 17. Az általános felvételi eljárás kezdete. 
2014. 01. 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 
2014. 01. 18., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. 
2014. 01. 18., 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany 

János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett 
középiskolákban.  

2014. 01. 23., 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. 

2014. 01. 24. Az Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin 
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részt vett tanulókkal. 
2014. 02. 06. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskolák a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 
2014. 02. 06. 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 érdekelt 
szülőket, tanulókat és általános iskolákat. 

2014. 02. 14. 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.) 

2014. 02. 14. Jelentkezés a Belügyminisztérium által fenntartott iskolákba. 
2014. 02. 18-03. 07. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 
2014. 03. 12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 
2014. 03. 17-18. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2014. 03. 19. 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. 

2014. 03. 24. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú 
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

2014. 03. 31. Az állami intézményfenntartó központ kijelöli a Köznevelési 
Hídprogramokat a következő tanévtől megvalósító középfokú 
intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános 
iskolákat. 

2014. 04. 03. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 
jelentkezettek listáját. 

2014. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort megküldi a 
Felvételi Központnak. 

2014. 04. 18. A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 
tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 
iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 

2014. 04. 25. A  felvételt  hirdető középfokú  iskolák  megküldik  a  felvételről  vagy  az  
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2014. 05. 05-16. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

2014. 05. 05-08. 29. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
2014. 05. 16. A 2014. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
2014. 06. 01. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése 

a fenntartónál. 
2014. 06. 20. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal, valamint az állami 
intézményfenntartó központ részére, amennyiben a köznevelésről szóló 
törvény 14. § (2)-(3) bekezdése alapján 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. 
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2014. 06. 25-27. Beiratkozás a középfokú iskolákba és a Köznevelési Hídprogramba az 
iskola igazgatója által meghatározott időben. 

2014. 07. 29-08.15. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző 
iskolába. 

2014. 08.04-29. Beiratkozás a Belügyminisztérium által fenntartott rendészeti 
szakközépiskolákba.  

 



 12 

AMIT A TANULÓSZERZŐDÉSRŐL TUDNI KELL 

Gyakorlati képzés szervezése céljából tanulószerződés a nappali 
rendszerű 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 során felmerült költségek a NAV felé számolhatók el, az 
adott szakmához tartozó normatíva mértékéig. A gyakorlati képzés 
költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál 
figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékét a 240/2012. 
(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. 



 13 

· Biztosítja a tanulók rendszeres és kötelező juttatásait.  
Tanulókat megillető juttatások: 
- Ösztöndíj:  

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) 
 



 14 

· Védőeszköz(ök): 
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 

A szerződés megkötésének folyamata:  
§ A jogszabályban előírt nyomtatvány kitöltése 
§ 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 

Szeibert Szandra – Szakképzési munkatárs – szandra@tmkik.hu 

mailto:toth@tmkik.hu
mailto:elac@tmkik.hu
mailto:zsuzsi@tmkik.hu
mailto:szandra@tmkik.hu
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Salamonné Illés Orsolya – Szakképzési tanácsadó és mesterképzés – 
orsi@tmkik.hu 

Gödrei Zoltán – MFKB koordinátor – godreiz@tmkik.hu  
 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Osztály  
(Tel: 74/529-254) 

7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25. 
 
 

mailto:orsi@tmkik.hu
mailto:godreiz@tmkik.hu
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A TOLNA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 
ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT AKTÍV VÁLLALKOZÓK 

 
Tanulószerződéssel 

foglalkozó gazdálkodó 
neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma 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, 
Nyírfa sor 12. 

Gépi forgácsoló, 
Hegesztő 

"PREMIX" Gyártó Kft. Horváth 
Antal (30) 6355433; 

7081 Simontornya, 
Némedi hrsz 
166/10 hrsz. 

Húsipari termékgyártó 

5. Fülöp Kft. Fülöp 
György (74) 313959;  7100 Szekszárd, 

Kuruc u. 9.   Festő, mázoló, tapétázó 

A-Célgép Kft Tampek 
Imre (20) 5520506; 7030 Paks, Árnyas 

utca 14. Gépi forgácsoló 

Alimentál 91 
Rendezvényszervező 
Kft. 

Hámori 
Róbert (74) 440706; 7130 Tolna, 

Kossuth L. utca 27. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

ALISCA AUTÓCENT-
RUM KFT. Szászy Zsolt (74) 528270; 

7100 Szekszárd, 
Bátaszéki út 130-
132. 

Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Alisca Bau Zrt. Fazekas 
Attila (30) 6405465; 7140 Bátaszék, 

Bonyhádi utca 30. Géplakatos 

Amaretto Plusz Bt. Kajtár 
Margit (30) 9695228; 7100 Szekszárd, 

Garay tér 6. Cukrász, Pék-cukrász 

AN-ZO Dunaföldvár 
Kft. 

Szőke 
Zoltán (30) 4997849; 7020 Dunaföldvár, 

Rákóczi utca 2. Szakács, Vendéglős 

Aplit Kft. Krachun 
Eszter (30) 4124727; 7164 Bátaapáti, 

Deák F. utca 1. Pincér, Szakács 

Atomix Kft. Fehér Tünde (75) 508007; 7031 Paks, 8803/15 
hrsz . Cukrász, Pincér, Szakács 

ATS - GASTRO 
HUNGARY KFT. 

Schilling 
Péter (70) 3816652;  7100 Szekszárd, 

Nefelejcs köz 5.   
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

AZOL TEAM Kft. Sudár 
András (74) 415256;  7100 Szekszárd, 

Arany J. utca 4.   Műszakicikk-eladó 

Bachmann Krisztina 
Fodrászmester-
szakoktató 

Bachmann 
Krisztina (20) 9277210; 7100 Szekszárd, 

Csaba utca 31. Fodrász 

Balance Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Kft. 

Szabó 
László (74) 487491; 7081 Simontornya, 

Petőfi S. utca 38. Pincér, Szakács 

BAMA-Food KFt. Kazi 
Csabáné (74) 489960 

7192 Szakály, 
Tanácsköztársaság 
u. 116/25/2   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 
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Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Bartháné Kóródi 
Katalin 

Bartha 
Zoltán (30) 9974298;  7056 Szedres, 

Széchenyi 2.   Húsipari termékgyártó 

BÁT-COOP 
Szövetkezet 

Kolbert 
János (74) 492691 7140 Bátaszék, 

Bezerédj utca 14. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

BAU-PAKS KFT. Krieser 
Krisztián (75) 421829; 7030 Paks, Tolnai 

utca 26. 

Asztalos, Festő, mázoló 
és tapétázó, Hegesztő, 
Kőműves, 
Szerkezetlakatos 

Benkő Autójavító Bt. Benkő 
István (30) 9779784; 7100 Szekszárd, 

Cinka utca 34. Karosszérialakatos 

Bodó Tibor Szőcs 
László (74) 410540 7100 Szekszárd, 

Szluha Gy. u. 6. Autószerelő 

Boros Attila Boros Attila (75) 341212; 
7020 Dunaföldvár, 
Irinyi János utca 
31. 

Autószerelő 

Bosnyák István Bosnyák 
Beáta (70) 2012394; 7100 Szekszárd, 

Béri B. Á. utca 27. Fodrász 

Both József Fazekasné 
Both Anikó (20) 4860839; 7130 Tolna, Deák 

F. utca 20. Cukrász 

Böröcz Tibor Böröcz 
Tibor (30) 5735669; 7200 Dombóvár, 

Csiki G. utca 28. Autószerelő 

CIKÁDOR Kft. Horváth 
Tiborné (74) 534030; 

7056 Szedres, 
Apáti puszta 
043/96 

Szakács 

Color Hungária Kft. Szászy 
Árpád (74) 528270;  7100 Szekszárd, 

Bátaszéki út 132.   
Járműfényező, 
Karosszérialakatos 

Comfotherm Kft. Fauszt 
József (74) 451240;  7150 Bonyhád, 

Perczel M. u. 80.   

Gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat-szerelő, 
Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

Czékmány Autószervíz 
ev. 

Czékmány 
József (74) 550003;  7150 Bonyhád, 

Perczel M. u. 84/D.   Autószerelő 

CZIKK-LON KFT. Czikk 
Lászlóné (74) 510510; 7100 Szekszárd, 

Széchenyi út 47. Ruházati eladó 

Csemege-Mix 2008 Kft. 
Hadobásné 
Töttösi 
Katalin 

(75) 332152;  7044 Nagydorog, 
Kossuth u. 6.   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Csende Imre Csende Imre (30) 9368274; 
7100 Szekszárd, 
Kőrösi Cs. S. utca 
14/B. 

Villanyszerelő 

Csiszár Tiborné Csiszár 
Tiborné (30) 6324022;  7100 Szekszárd, 

Rákóczi u. 84.   Fodrász 

Danubetrade Kft. Balogh 
Viktor (30) 2263536; 7081 Simontornya, 

Malom utca 33. Pincér, Szakács 
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Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Dávid és Társa 
Vendéglátó, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Zászlósiné 
Szigeti 
Zsuzsanna 

(75) 321330; 7020 Dunaföldvár, 
Paksi utca 113.   Pincér 

DC GÉPÉSZETI-
SZERELŐ ÉS 
KARBANTARTÓ KFT 

Karé Gábor (74) 511471; 7030 Paks, Kölesdi 
út 46. Hegesztő 

Decsi Pék Kft. Gál Miklós (74) 497495;  7144 Decs, Pilissy 
Elemér u. 8.   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó, Pék, Pék-cukrász 

Ditte 2005 Kft. Rádi Edit (74) 9412073;  7090 Tamási, 
Szabadság utca 27.   Pincér, Szakács 

Divat & Sport Kft. Frank 
Mariann (20) 3809761;  7030 Paks, 

Táncsics M. utca 4.   Ruházati eladó 

Dobos Attila Apáti Márta (30) 4770871; 7084 Pincehely, 
Eötvös utca 1. 

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Dombó-Coop ZRt. Meiszinger 
Ottília 

(74) 
466733/109;  

7200 Dombóvár, 
VI. u. 21/a.   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó, Pincér, Szakács 

Dombóvári Város- és 
Lakásgazdálkodási 
Nonprofit Kft. 

Ruffli 
Károlyné (74) 545554; 7200 Dombóvár, 

Szent I. tér 1. 

Cukrász, Hegesztő, 
Pincér, Szakács, 
Vendéglátásszervező-
vendéglős, 
Villanyszerelő 

DOVAS Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Bauer 
Krisztián (74) 466211; 7200 Dombóvár, 

Köztársaság út 15. Hegesztő 

Dörnyei Klaudia Dörnyei 
Klaudia (30) 2759887;  7191 Hőgyész, 

Vásártér u. 11.   Kozmetikus 

Dunaföldvár-Hús Kft. 
Nikl 
Kálmán 
András 

(20) 9883075;  7020 Dunaföldvár, 
Előszállási út 102.   Húsipari termékgyártó 

Ekhnaton Kft. Deákné 
Antal Éva (30) 9365935;  7143 Őcsény, 

Széchenyi u. 69.   Kozmetikus 

ELEKTROLIT KFT. Mészáros 
Ildikó (74) 418117;  7100 Szekszárd, 

Tartsay u. 4.   
Műszakicikk-eladó, 
Villanyszerelő 

ERMI-BAU Építőipari, 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Topa Imre (30) 3346890; 7200 Dombóvár, 
Árpád utca 61. 

Burkoló, Festő, mázoló 
és tapétázó, Kőműves, 
Kőműves és 
hidegburkoló, 
Villanyszerelő 

Erős Jánosné Erős János (74) 456069;  7150 Bonyhád, 
Perczel u. 85.   Pincér, Szakács 

Estétik Kft. Frank Judit (20) 2077920; 7100 Szekszárd, 
Gróf P. utca 6. 

Kozmetikus, Gyakorló 
kozmetikus 

Evasion-Car Kft. Nagy Zoltán (74) 512090;  7100 Szekszárd, 
Tolnai L. utca 2/a. Autószerelő 

F.b. Bichlmaier-Forst 
Kft. 

Vajda 
Tamás (75) 414044;  

7027 Paks-
Dunakömlőd, 
Szabadság u. 50.   

Bútorasztalos 
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Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Farkas-Karosszéria 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Farkas 
Lőrinc (74) 450616; 

7150 Bonyhád, 
Perczel M. utca 
84/C. 

Karosszérialakatos 

FASTRON 
HUNGARIA KFT. 

Palotás 
Györgyi (74) 540313;  7130 Tolna, Gém 

u. 1.   
Gépi forgácsoló, 
Villanyszerelő 

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

út 113/2. Autószerelő 

FERROBI Gépipari 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Mercz 
Gábor (20) 9460821;  7100 Szekszárd, 

Páskum utca 2.   Gépi forgácsoló  

FERROPATENT ZRT Máthé 
József (30) 2263225;  7100 Szekszárd, 

Bátaszéki út 70.    
Épület- és 
szerkezetlakatos 

Fortuna Vendéglátó 
Kkt. 

Klotcz 
István (74) 466911;  7200 Dombóvár, 

Ady utca 14.   
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Frank Gyula Frank Gyula (30) 9367640; 7090 Tamási, 
Szabadság utca 6. Pincér, Szakács 

Frey Baucenter Kft. Frey József (30) 9466534;  7150 Bonyhád, 
Gyár u. 2.   Kőműves 

Frontauto Kft. Plesz Gábor 
Imre (74) 529300; 7100 Szekszárd, 

Árnyas utca 1. Autószerelő 

FULL HAPPY KFT. Cseh 
Szabolcs (74) 314009;  

7100 Szekszárd, 
Augusz I. utca 9-
11. 

Pincér, Szakács 

FX Autóház Kft. Virág Attila (74) 505950;  7100 Szekszárd, 
Pásztor u.  8.   Autószerelő 

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 

Gastro Est Kft. Barabásné 
Illés Irén (74) 529959; 7100 Szekszárd, 

Epreskert utca 10. Szakács 

Gazdag Éva Gazdag Éva (30) 3404872; 7030 Paks, 
Kishegyi út 26. Fodrász 

Gemenc Autóház Kft. Kövesdi 
Zoltán (70) 3331636;  7100 Szekszárd, 

Pásztor u.  2.   

Autószerelő, 
Járműfényező, 
Karosszérialakatos 

Gép és Gépelem Kft. Burai Lajos (74) 319561;  7100 Szekszárd, 
Epreskert u. 2/c.   Gépi forgácsoló 

GMV Kft. Nyúl Attila (74) 441632; 
7100 Szekszárd, 
Rosner Gyula utca 
1. 

Gépi forgácsoló 

Gombos János Gombos 
Jánosné (20) 5692524; 7100 Szekszárd, 

Zrínyi M. utca 1. Pincér, Szakács 

Guzorán Edit Guzorán 
Edit (20) 5582389; 7150 Bonyhád, 

Vörösmarty tér 11. Pincér 
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Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

György Imre György 
Balázs (70) 6355022;  7150 Bonyhád, 

Rákóczi F. u. 23.   Pincér, Szakács 

Györgyné Nagy 
Melinda 

Györgyné 
Nagy 
Melinda 

(20) 3984204; 7150 Bonyhád, 
Rákóczi utca 154. Fodrász 

Gyugyi Tamás Faipari 
Kft. 

Gyugyi 
Tamás (30) 2175990; 7200 Dombóvár, 

Radnóti utca 5. 
Asztalos, Bútorasztalos, 
Épületasztalos 

H + J Vendéglátó Kft. Fiszterer 
Zoltán (74) 440576;  7130 Tolna, Fáy A. 

tér 2.   Pincér, Szakács 

Hazaklíma Kft. Balázs Zsolt (30) 3961586; 7173 Zomba, 
Rákóczi utca 65/A. 

Hűtő- és légtechnikai 
rendszerszerelő 

Heckmann Mátyás Heckmann 
Mátyás (30) 5511544; 7100 Szekszárd , 

Tinódi utca 1/A. Pincér, Szakács 

Hegyi Ferencné Hegyi 
Ferencné (30) 9945882;  7081 Simontornya, 

Petőfi u. 64.   Pincér 

HERNER Faipari Kft. Herner 
Tamás (74) 450301; 7150 Bonyhád, 

Sport utca 3. Asztalos 

HILCZ ÉS FIA KFT László 
Gábor (74) 431908; 7122 Kakasd, 

Kossuth L. utca 8/0 
Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Hingl János Hingl János (70) 2922523; 
7027 Paks-
Dunakömlőd, 
Szabadság utca 18. 

Ács, állványozó 

Hirt Autó Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. János Gábor (74) 573920; 7090 Tamási, 

Vasút utca 1-3. 
Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

Horváth László Horváth 
László (20) 9759741;  7043 Bikács, 

Hunyadi u. 53.    Húsipari termékgyártó 

Horváth-Getreide Kft. Törő 
Nikoletta (20) 4066161; 7100 Szekszárd, 

Garay tér 18. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Horváthné Ambrus 
Viktória 

Horváthné 
Ambrus 
Viktória 

(74) 316010; 7100 Szekszárd, 
Béri B. Á. utca 18. Kozmetikus 

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

Budai u. 46.    

Gázfogyasztóberendezés- 
és csőhálózat-szerelő, 
Központifűtés- és 
gázhálózat 
rendszerszerelő 

Hőgyész-Tours Bt. Szili 
Istvánné (74) 488615; 7191 Hőgyész, 

Széchenyi utca 4.   Pincér, Szakács 

Huszka és Társa Festő 
Szolgáltató Bt. 

Huszka 
István (74) 470997; 7090 Tamási, Bem 

J. utca 4. Festő, mázoló, tapétázó 

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

Tartsay utca 6.   Villanyszerelő 

IDESÜSS 2006 BT. Gyulay 
György (74) 314080;  7100 Szekszárd, 

Szent László u. 24.   Pék, Pék-cukrász 

Illés Tibor Illés Tibor (30) 4286588; 7150 Bonyhád, 
Május 1 utca 35. Pék 
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neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Iregszemcse Község 
Önkormányzata 

Grósz 
Ferencné (74) 480616; 

7095 Iregszemcse, 
Bartók Béla utca 
39. 

Szakács 

JAKO Fémárugyár Kft. Feri Sándor (74) 528384; 
7100 Szekszárd, 
Damjanich utca 33-
35. 

Gépi forgácsoló 

K&B Befektetési Kft. Mészáros 
Blanka (30) 9472423; 7043 Bikács, 

Kistápé liget Pincér 

Kajtár Viktória Kajtár 
Viktória (70) 6610114; 7130 Tolna, Fáy 

lakótelep 2. Fodrász 

Kelemen Józsefné Kelemen 
Józsefné (30) 431276; 7122 Kakasd, 

Rákóczi utca 288/a. Cukrász, Pék-cukrász 

Kert-Metál Kft. Fenyvesi 
Józsefné (20) 9560416; 7030 Paks, 

Kishegyi utca 44. Húsipari termékgyártó 

Keselyűs-Hús Kft. Zoboki Béla (74) 411502;  
7100 Szekszárd, 
Keselyűs hrsz 
0163/18 

Húsipari termékgyártó 

Keszthelyiné és Társai 
Bt. 

Keszthelyi 
Szabolcs (74) 312463; 7100 Szekszárd, 

Garay tér 18. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Kipszer 
Vasszerkeztgyártó Kft. 

Tamás 
Attila (74) 466633;  7200 Dombóvár, 

Köztársaság út 28.   Hegesztő 

Kisgoston Kft. Wall Ilona (75) 315013;  7030 Paks, Bocskai 
utca 24.   Szakács 

Kiss Csaba Varga 
Zoltán (30) 4479640; 7144 Decs, Ady E. 

utca 2. Cukrász, Pék-cukrász 

Komáromi Gábor Komáromi 
Gábor (20) 2170808;  

7100 Szekszárd, 
Dr. Berze Nagy J. 
u. 25.   

Fényképész és 
fotótermék-kereskedő 

Kop-Ka Zrt. Belányi 
Lászlóné (74) 471116; 7090 Tamási, 

Zrínyi utca 2. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Kóré és Társa Kft. Ferenczi 
Zoltán (74) 465832;  7200 Dombóvár, 

Gunarasi u. 7.   
Hegesztő, Ipari gépész, 
Szerkezetlakatos 

Kovács Mónika 
Fodrászat 

Kovács 
Mónika (20) 4145270;  7020 Dunaföldvár, 

Gábor Pál utca 2.   Fodrász 

Kölesdi Önkormányzati 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Baksa 
Lászlóné (30) 8685518;  7052 Kölesd, 

József A. utca 1.   Szakács  

Krászné Ferger Ildikó 
Krászné 
Ferger 
Ildikó 

(30) 4102443; 7100 Szekszárd, 
Parászta utca 11. Fodrász 

Kresz Dániel Kresz 
Dániel (70) 9404717; 7150 Bonyhád, 

Perczel M. utca 21. Fodrász 

KSZE Gépipari 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft 

Juhász 
József (74) 410748; 7100 Szekszárd, 

Páskum utca 2. Gépi forgácsoló 

Kultúr-Drink Kft. Pék 
Nikoletta (70) 3299453;  7191 Hőgyész, Fő 

u. 2.   Pincér 
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foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Lampek Húsipari és 
Ker. Kft. 

Ifj. Lampek 
István (30) 6363800;  7130 Tolna, Árpád 

u. 16/1.   Húsipari termékgyártó 

Lavina Kft. Tokaji 
Sándorné (75) 519173; 7030 Paks, Tolnai 

utca 2.   Pék 

LUX H 84 KFT. Horváth 
János (30) 4761954;  7100 Szekszárd, 

Fagyöngy u. 5.   Villanyszerelő 

M6 SZERVÍZ Kft. Támer 
Ferenc   

7020 Dunaföldvár, 
Külső Paksi út 
0378/11 Hrsz. 

Autószerelő 

Márton Károly Márton 
Károly (30) 3655353;  

7200 Dombóvár, 
Köztársaság u. 
17/b.   

Autószerelő 

MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt. 

Kocsisné 
Veres Klára (30) 5566373; 7200 Dombóvár, 

Gyenis A. u.  31.   

Forgalmi szolgálattevő, 
Vasúti villamos jármű 
szerelője 

Mecsek Füszért Zrt. Fici 
Józsefné (75) 332140; 7044 Nagydorog, 

Rákóczi út 1. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Meko-Hami Kft. 
Mekl-
Kovács 
Krisztina 

(70) 6317101; 7100 Szekszárd, 
Bocskai utca 6-8. 

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Melo-Tex Kft Tell Anikó (30) 9790682; 7030 Paks, Zsíros 
köz 13. Szakács 

Merkl Krisztina Győri Jolán (30) 6552499; 7134 Gerjen, Szent 
I. utca 35. 

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó, Pék, Pék-cukrász 

Mester Kft. Illés 
Menyhért (74) 412767;  7100 Szekszárd, 

Tartsay ipartelep 3.   

Ács, Asztalos, Épület- és 
szerkezetlakatos, Festő, 
mázoló és tapétázó, 
Géplakatos, Hegesztő, 
Kőműves, Kőműves és 
hidegburkoló 

Metal-Work 2003 Kft. Horváth 
József (74) 450903;  7150 Bonyhád, 

Zrínyi út 25.   Gépi forgácsoló 

Metarchitect Gyártó, 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Bezzegi 
József (20) 9679226; 7044 Nagydorog, 

Kossuth utca 87. Gépi forgácsoló 

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

0269/56 hrsz . 
Hegesztő, 
Szerkezetlakatos 

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

utca 118. Asztalos 

Mikró 97 Kft. Gyöngyösi 
Sándor (30) 4861293;  7100 Szekszárd, 

Tartsay V.  utca 12.   Gépi forgácsoló  

MOBILEX-TRADE 
KFT 

Mácsikné 
Kohlman 
Judit 

(75) 313200;  7030 Paks, Dózsa 
Gy. út 7.    Pincér 

Molnár József ev. Molnár 
József (30) 2318466;  

7150 Bonyhád , 
Bacsó Béla utca 
43/A I./5.  

Burkoló 
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foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Müller Mátyásné Müller 
Mátyásné (75) 315506;  7030 Paks, Kossuth 

L. utca 1-3.   Pék-cukrász 

MVM Paksi 
Atomerőmű ZRT. Szemes Pál (75) 507623; 

7031 Paks, Pf. 
egyéb 71. hrsz. 
8803/15. 

Gépi forgácsoló, 
Villanyszerelő 

NAGI-Lift Fémipari és 
Szolgáltató Kft 

Orbán 
László (74) 465705;  

7361 
Kaposszekcső, 
Homokpuszta 
077/2 Hrsz.   

Hegesztő 

Nagy Attila e.v. Nagy Attila (74) 458662;  7355 Nagymányok, 
Petőfi S. u. 86/A   Húsipari termékgyártó 

Nagy József Nagy József (30) 2444765; 7100 Szekszárd, 
Bartina utca 11. Autószerelő 

NB ACQUISITIONS 
Kft. 

Szigeti 
Zoltán (74) 511352; 7100 Szekszárd, 

Tartsay V. utca 10 Pék, Pék-cukrász 

Néth Tiborné Néth 
Tiborné (30) 2592613;  7081 Simontornya, 

Malom u. 131.   
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

NL Stoll Zrt. Kerekes 
Imre (20) 4589783 7150 Bonyhád, 

Zrínyi u. 25.   
Autószerelő, 
Karosszérialakatos 

NYITRAI AUTÓHÁZ 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Varga István (74) 528880;  7100 Szekszárd, 
Pásztor utca 8.   

Járműfényező, 
Karosszérialakatos 

Országos 
Villamostávvezeték Zrt. 

Góczán 
Gábor (20) 8875282; 7030 Paks, Dankó 

P. utca 1. Hegesztő 

Ömböli János Ömböli 
János (30) 9163599;  7355 Nagymányok, 

Petőfi S.u.  114.   Vendéglős 

P'- Autocity Kft. Kiss Endre (74) 5295981;  7100 Szekszárd, 
Pásztor u.  4.   

Autószerelő, 
Járműfényező, 
Karosszérialakatos 

Paál Zsuzsanna Paál 
Zsuzsanna (70) 3195686;  7100 Szekszárd, 

Arany J. u. 18.   Kozmetikus 

Paks és Vidéke ÁFÉSZ Pongrácz 
Mária (30) 4158680; 7030 Paks, Dózsa 

Gy. utca 8. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Paksi Atomerőmű ZRT. Gyutai 
Attila (75) 507041;  7030 Paks, Pf.: 71.    Gépi forgácsoló, 

Villanyszerelő 

Pamikron Bt. Illés László (30) 9948706;  7150 Bonyhád, 
Zrínyi M. u. 2.   

Autóelektronikai 
műszerész, Autószerelő, 
Autótechnikus 

Papp Zoltán Papp 
Zoltánné (20) 9915637; 

7150 Bonyhád,  
Dr. Kolta László 
utca 9. 

Pincér 

PARTNER Kft. Pach Ferenc (75) 519230; 7030 Paks, Vasút 
utca 2. 

Festő, mázoló és 
tapétázó, Hegesztő, 
Szerkezetlakatos 

PAVILL Paksi 
Villanyszerelő Kft. 

Schreiner 
János (75) 421330; 7030 Paks, Rákóczi 

utca 17. Villanyszerelő 
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neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Pintér Hungária Kft. Bach Sándor (20) 9846559; 7030 Paks, Dankó 
utca 25. Karosszérialakatos 

Pocak Töltő Állomás 
Kft. 

Bánhegyi 
Sándor (70) 6709187;  7100 Szekszárd, 

Csatári u. 21.   Vendéglős 

Prés Park 
Szerszámgyártó Kft. Szabó Rita (70) 4084152;  7140 Bátaszék, 

Bonyhádi utca 7.   Gépi forgácsoló 

RAMIVO 
Manufacturing Hungary 
Kft. 

Kalász 
Gábor (74) 573960; 7090 Tamási, 

Szabadság utca 91. 
Hegesztő, 
Szerkezetlakatos 

RELAK KER-SZOLG. 
BT. 

Reisz 
Miklós (30) 9379017;  7150 Bonyhád, 

Deák u. 53.   Festő, mázoló és tapétázó 

RITT 2000 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Rittinger 
Márton (74) 550114; 7150 Bonyhád, 

Zrínyi utca 27. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Rizotto Kft.  Puha Róbert (30) 9935262;  7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 18-20.  Pincér, Vendéglős 

Rohr Rita Rohr Rita 
Mária (30) 3460318; 7130 Tolna, Fáy A. 

tér . Fodrász 

Rózsa Zoltán 
Autószerelő Mester 

Rózsa-Kis 
Zoltán (30) 3428357; 7020 Dunaföldvár, 

Előszállási út 52. Autószerelő 

Rózsa-Gasztró Kft. Nagy Edina (74) 450551; 
7150 Bonyhád, 
Rákóczi F. utca 
142. 

Pincér 

Sánta Ernő Sánta 
Ernőné (30) 9768252; 7042 Pálfa, Deák F. 

utca 1. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Sárköz-Hús Kft. Heberling 
Tibor (20) 8510666; 7144 Decs, 

Kültelek Húsipari termékgyártó 

SBC Kft. Péti Andrea (74) 540328; 
7100 Szekszárd, 
Liszt Ferenc tér 2-
4. 

Ruházati eladó 

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

Kőműves, Kőműves és 
hidegburkoló 

Schneider Nóra Schneider 
Nóra (20) 4739803; 7100 Szekszárd, 

Mészáros L. utca 3. Fodrász 

Schott Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft 

Fuchs 
Krisztina (30) 9021457; 7200 Dombóvár, 

Kölcsey utca 41. Fodrász 

Sebestyén Gábor Sebestyén 
Gábor (30) 9165410; 7054 Tengelic, 

Rákóczi utca 45. Húsipari termékgyártó 

Sebestyén-Szabó Ágnes 
Sebestyén-
Szabó 
Ágnes 

(30) 9945775;  7130 Tolna, 
Bajcsy-Zs. u. 8/A.   Fodrász 

Sere György Sere Márk (30) 2900219;  7095 Iregszemcse, 
Rákóczi u. 111/C.   Pincér 

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

Fodrász 
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neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Simon Gábor Simon 
Gábor (20) 5562907; 

7090 Tamási, 
József A. lakótelep 
634/2. 

Cukrász 

SIMONTORNYAI 
SZAKKÉPZÉSI 
NONPROFIT KFT. 

Beidekné 
Szabó 
Mariann 

(30) 3143441;  
7081 Simontornya, 
Szent István király 
u. 2.   

Női szabó 

Sinkóné Márkus 
Zsuzsanna 

Schmidt 
Zsuzsanna (30) 3471450;  7100 Szekszárd, 

Széchenyi utca 60.   Fodrász 

Soho Bt. Hévizi 
Tamás (74) 411764; 7100 Szekszárd, 

Garay tér 12. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Solvaro Kft. Ömböli 
Zsolt (30) 3091616;  7100 Szekszárd, 

Aranytó utca 4.   Ipari gépész 

SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. 

Tálos 
Szilvia (20) 8237000; 7030 Paks, Dózsa 

Gy. utca 51-53. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Spinner Hungária kft. Gerlei Tibor (74) 505888;  7100 Szekszárd, 
Selyem utca 2.   Gépi forgácsoló 

Stefán-Catering Kft. Szabadi 
István (30) 3651900; 

7100 Szekszárd, 
Perczel M. utca 1-
3. 

Szakács 

Stengeli Andrásné 
Csendesné 
Stengeli 
Erzsébet 

(30) 9790135; 7052 Kölesd, 
Dózsa utca 30.   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Szabó Ernő Szabó Ernő (74) 9277051;  7200 Dombóvár, 
Dália utca 2/b.   

Autóelektronikai 
műszerész 

Szabó és Társa Kft. Szabóné 
Nagy Erika (74) 453870; 7150 Bonyhád, Dr. 

Hegedűs utca 24. Cukrász, Pék-cukrász 

Szabó Zoltán 
élelmiszer-kereskedő 

Szabóné 
Maisch 
Csilla 

(30) 3966558; 7150 Bonyhád, 
Szabadság tér 5. 

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

SZEKSZÁRDI 
DIÁKÉTKEZTETÉSI 
KFT 

Bőcs József (20) 2757987; 7100 Szekszárd, 
Rákóczi utca 1. Szakács 

Szemesi Judit Szemesi 
Judit (30) 9364680; 7100 Szekszárd, 

Akácfa utca 9. Cukrász, Pék-cukrász 

Szentiné Bajnovics 
Beáta 

Bajnovics 
Beáta (30) 2470769; 7084 Pincehely, 

Temesvári út 36. 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

SZE-VILL Kft. 
ifj. 
Sebestyén 
Gyula 

(74) 312224;  7100 Szekszárd, 
Mikes u. 5.   Műszakicikk-eladó 

Szicília 2005 
Vendéglátó és 
Kereskedelmi Kft. 

Horváth 
Csaba (30) 9362749; 7200 Dombóvár, 

Katona J. utca 37. Pincér, Szakács 

Sziko-Petrol Kft Kiss Zoltán (74) 566224;  
7361 
Kaposszekcső, 
Petőfi S. u. 1.   

Autószerelő 

Szőts Krisztián Szőts 
Krisztián (20) 3556447;  7187 Bonyhád, 

XIV. u. 6.   
Járműfényező, 
Karosszérialakatos 
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neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Szűcs és Társai Kft. Heronyányi 
Mónika (74) 512236;  7100 Szekszárd, 

Széchenyi u. 2-14.   
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

TAILOR-TANODA 
KFT. Vajer János (20) 9363900; 7030 Paks, Tolnai 

utca 21. 

Bőrtárgy készítő, 
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó, Festő, mázoló és 
tapétázó, Női szabó, 
Textiltermék-összeállító 

Takács Autószervíz Kft. Pék Attila (74) 419190;  7100 Szekszárd, 
Ebes puszta 2.   Autószerelő 

Talizmán Kereskedelmi 
Kft. Fejes József (20) 9439019; 7140 Bátaszék, 

Garay utca 149. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Tamási Közétkeztetési 
Nonprofit Kft Csík János (20) 2105746; 

7090 Tamási, 
Szabadság utca 38-
40. 

Szakács 

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

F. u. 75.   Villanyszerelő 

TA-X-ER KFT. Papp 
Gergely (74) 566231; 

7200 Dombóvár, 
Bajcsy-Zsilinszky 
utca 45. 

Hegesztő 

Téren László Békefi Zsolt (30) 9947276; 7140 Bátaszék, 
Budai utca 39. Pincér 

Theisz János Rittinger 
Attila (30) 9461923; 7090 Tamási, 

2593/A. hrsz . Szakács 

Thermo-Gáztechnika 
Épületgépészeti 
Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft. 

Takács 
Attila (30) 9734953;  7100 Szekszárd, 

Fagyöngy u. 38   

Központifűtés- és 
gázhálózat-
rendszerszerelő 

Tibai Andrásné Tibai 
Andrásné (20) 5632695;  7025 Bölcske, 

Rákóczi F. u. 50.   
Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Tímár Gábor e.v. Tímár 
Gábor (20) 5699618; 7030 Paks, 

Kishegyi utca 11. Gépi forgácsoló 

Tolna Dohány Kft. Potyondi 
Rita (74) 442049;  7130 Tolna, 

Kaszárnya u. 7.   Pincér 

Tolna Megyei Balassa 
János Korház 

Asztalos 
Györgyné (74) 501614; 

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

Ápoló, Autószerelő, 
Csecsemő- és 
gyermekápoló, Gyakorló 
ápoló, Gyakorló 
csecsemő- és 
gyermekápoló, Gyakorló 
mentő ápoló, 
Rehabilitációs 
tevékenység terapeuta 

Tolna Megyei Integrált 
Szociális Intézmény 

Kovács 
István (75) 339015; 7042 Pálfa, 

Alkotmány utca 20. Szakács 

Tolnatej Zrt. Molnár 
Istvánné (74) 528240;  7100 Szekszárd, 

Keselyűsi u. 26.   Tejtermékgyártó 
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Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

TOLNAVILL KFT. Hidasi 
Ferenc (74) 413374; 7100 Szekszárd, 

Keselyűsi utca 22. Villanyszerelő 

Tormási István Tormási 
István (74) 314603;  7100 Szekszárd, 

Kuruc u. 17.   Karosszérialakatos 

Tóth Angelika Tóth István (30) 5309233; 
7165 Mórágy, 
Kossuth L. hrsz 
736. 

Kőműves, Kőműves és 
hidegburkoló 

Tóth és Fia Cukrász Bt. Tóth István (20) 9121990;  7020 Dunaföldvár, 
Irinyi utca 2.   Cukrász 

Törjék Zsigmondné 
Vinczéné 
Csepregi 
Judit 

(20) 4712717;  7026 Madocsa, 
Paksi u. 3.   

Élelmiszer- és vegyiáru-
eladó 

Törökdomb Kft. Steib Attila (74) 459474; 7355 Nagymányok, 
Petőfi utca 104. 

Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Unikorn-Épker Kft. Szászvári 
Lajos (75) 335056; 7025 Bölcske, 

Vasút hrsz 0690/32 Kőműves 

Vádi Kft. Jankó Dezső (74) 448255;  7064 Gyönk, József 
A.  utca (vágóhíd)   Húsipari termékgyártó 

Váradi Metal Kft. János Árpád (75) 541027; 7020 Dunaföldvár, 
Reiter köz 13. 

Hegesztő, 
Szerkezetlakatos 

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 

Varsányi Gyula Varsányi 
Gyula (20) 9466500; 

7200 Dombóvár, 
Kandó Kálmán 
utca 5. 

Elektronikai technikus 

Vida Fémipari Kft. Vida László (74) 460209; 7200 Dombóvár, 
Kórház utca 1. 

Géplakatos, Hegesztő, 
Gépi forgácsoló, 
Szerkezetlakatos 

Vidék Íze Kft. Szabján 
Ágnes (30) 5728535; 7044 Nagydorog, 

Petőfi S. utca 1/A. Vendéglős 

VIDO-HAJ 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Peleskei 
Anikó (20) 6653372; 7030 Paks, Bocskai 

utca 25. Fodrász 

Viessmann Technika 
Dombóvár Kft. 

Héjjas 
József (74) 566247; 7200 Dombóvár, 

Munkás tér 1. Hegesztő 

Vijó Bau Kft. Frey József (30) 9466534; 7150 Bonyhád, 
Bartók B. utca 14. 

Kőműves és 
hidegburkoló 

Vizdár Zsoltné Vizdár 
Zsoltné (74) 319162;  7100 Szekszárd, 

Béri B. Á. u. 10.   Fodrász 

Vízforrás 2005 Bt. 
Kissné 
Koszorú 
Edit 

(20) 4407380;  7100 Szekszárd, 
Fürdőház utca 1.   Fodrász 

Volf József Kerti 
Zsoltné (75) 311413; 7027 Paks, Csárda 

utca 1-3. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 



 28 

Tanulószerződéssel 
foglalkozó gazdálkodó 

neve 

Képzésért 
felelős neve Telefonszáma Címe Szakmák 

Völgység Gastrofood 
Kft. 

Antalné Pál 
Zsuzsanna   7161 Cikó, Iskola 

tér 2.   Szakács 

VÖRÖSKŐ 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

Jung 
Karolina (74) 550248; 7150 Bonyhád, 

Széchenyi tér 5. Műszakicikk-eladó 

Vöszi Motor Bt. Szigeti Géza (74) 465723;  7200 Dombóvár, 
Arany J. tér 17.   Motorkerékpár-szerelő 

Wekler és Társa Kft. Wekler 
Mónika (70) 3110375;  7150 Bonyhád, 

Perczel u. 57.   Húsipari termékgyártó 

Wolf Zoltán ev. Egle Rita (74) 454107; 7150 Bonyhád, 
Erzsébet utca 20. Fodrász 

ZEVIMEX KFT. Zéman 
Panni   

7100 Szekszárd, 
Szent István tér 3-
5. 

Pincér, Szakács 

Zomex Kereskedelmi 
Kft. Illés Mónika (74) 433387; 7173 Zomba, 

Rákóczi utca 57. 
Pincér, Szakács, 
Vendéglős 

Zönge-Hús 
Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. 

Szabó János (30) 5122492;  
7051 Kajdacs, 
Vörösmarty utca 
155/3.   

Húsipari termékgyártó 

Zsupék Kft. Reitzi 
Péterné (74) 512300; 7100 Szekszárd, 

Tartsay V. utca 40. Szakács 
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SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS 
ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Cím: 7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 
Telefon: 74/511-077 
E-mail: ibelagimnazium@gmail.com 
Honlap: www.ibela.hu 
Igazgató: Hajós Éva 
Pályaválasztási felelős: Dr. Buri Antalné, Szügyi Hajnalka 
OM azonosító: 036394 
 
FELVÉTELI   TÁJÉKOZTATÓ  A  2014-2015.  TANÉVRE 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Ökoiskola 

         
 „…helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk” 

                                                                                       (Illyés Gyula)        
Óráinkon „holnap” van! 

 
Kedves Gyerekek! 
A Szekszárdi I. Béla Gimnázium a térség egyik legkeresettebb 
gimnáziuma. A diákok jövőbeli sikerességét színvonalas és eredményes, 
differenciált képzéssel támogatjuk. A gimnázium tanárai a tanulmányi 
eredményesség mellett figyelnek arra is, hogy kibontakoztassák 
egyéniséged, ugyanakkor teret adnak arra, hogy képes legyél egyedül, 
párban, csoportban, projektekben teljesíteni feladataidat, kibontakoztatni 
tehetségedet. 
A tagozatokon olyan tantárgyak emelt szintű oktatását valósítjuk meg, 
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 zenei, 
matematikai vagy éppen nyelvi tehetséggondozásról, segítségnyújtásról 
a tanulás folyamatában, az élsportolóvá válásban. A megyében egyedül a 
mi intézményünk, az I. Béla Gimnázium szervezi meg középiskolai 
szinten a köznevelési típusú sportiskolai képzést, mellyel kiemelten 
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segítjük az élsportolóvá válást. Az Arany János Kollégiumi Program 
előkészítő középiskolai osztályában előmozdítjuk tanulóink tanulmányi 
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 szakkörökben, 
klubokban, tehetséggondozó foglalkozásokban, a versenyekben, az 
alkotótevékenység kiaknázásában, 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. 

Ha úgy gondolod, hogy szeretnél egy 
  jó hangulatú, 
 egyéniséget elfogadó, 
 változatos módszereket alkalmazó gimnáziumban tanulni, 
 ahol erős az informatika képzés (hiszen ez a mai, XXI. századi 

világban  
 nélkülözhetetlen), 
akkor nincs más dolgod, 

mint 
 megismerkedni 

tagozatainkkal, 
 benézni az I. Bélába, 
 és jelentkezni hozzánk! 
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I. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYEK 

Tájékoztató szülőknek, diákoknak: 
2013. november 23-án, szombaton szülők és diákok számára: 
9.30-10.30: a képzési kínálat (előadás) 
10.30-11.30: a gimnázium és a tanári kar megismerése a kijelölt 
          szaktantermekben 
Nyílt napok  

Gyülekezés: naponta 8.15-kor a B épület Neumann-termében 

  Program: 8.15–8.30 Tájékoztató 

2013. november 28-án, 8.30–9.25 

2013. november 29-én és 9.45–10.30     Óralátogatások 

2013. december 2-án.  10.40–11.25 

    12.00-tól A tanórán kívüli  

  lehetőségek és a diákönkormányzat bemutatkozása. 

Konzultációs nap tájékozódó szülőknek: 

2014. január 15-én 14.00-tól 16.00-ig 

II. KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 
Osztályaink megszervezését úgy tervezzük, hogy két, különböző 
tanulmányi területen tanuló diákjaink együttese alkot egy osztályt. 
A 47-es tanulmányi területre jelentkezők önálló osztályként kezdik el 
tanulmányaikat. 
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 felkészítést 
egyéni jelentkezés alapján. 
A 11. és a 12. évfolyamon emelt szintű óraszámban, 10 tantárgyból 
emelt szintű érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt a tanulók.
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NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI 

TANULMÁNYI TERÜLETEINK 

41 
Emelt szintű informatika és matematika képzés. 

 
 

Szereted az informatikát és a matematikát? Nem okoz gondot egy-két fejtörő feladat 
megoldása? Ismered/Ismernéd a különböző számítástechnikai szoftvereket? 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. 
 

42 
Természettudományi emelt szintű komplex képzés 

(fizika, 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. 
 

43 
Emelt szintű angol nyelv, emelt szintű/óraszámú 

reál tantárgyi és informatika képzéssel 
Imádod az angol nyelvet? Vagy szívesen megismernéd? Ha emellett még fogékony 

vagy az informatikai iránt, és szívesen tanulod reál tárgyakat is, akkor ezt a tagozatot 
Neked ajánljuk, mert itt mindez lehetséges! Gazdasági, idegenforgalmi, kereskedelmi 

pályákra készülőknek. 
 

44 
Emelt szintű angol nyelv, emelt szintű/óraszámú 

 humán (történelem, média) és informatika képzéssel 
Az angol az egyik kedvenced? Vagy szívesen megismernéd? Ha érdekel a történelem, a 

média, a kultúra, és szívesen tanulod a humán tárgyakat, akkor ezt a képzést Neked 
ajánljuk! Jogi, állam- és közigazgatási, bölcsészettudományi, kommunikációs pályákra 

készülőknek. 
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45 

Emelt szintű magyar és történelem, 
művészetek (média) képzés. 

Elvarázsol a magyar nyelv szépsége? Szívesen olvasol? Érdekel a történelem? Meg 
szeretnéd örökíteni a különböző eseményeket? 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. 
 

46 

Köznevelési típusú sportiskolai képzés,  
emelt szintű angol  vagy német,   
természettudományi képzéssel. 

Jó hírű egyesületben sikeresen sportolsz? Szeretnél a tanulásban is jó eredményeket 
elérni? Akkor ez a Neked való tagozat! A sportági edzésekkel, idegen nyelv, biológia 

és testnevelés emelt szintű oktatásával készítünk fel a továbbtanulásra és az 
élsportolóvá válásra. 

 
47 

Arany János Kollégiumi Program  
előkészítő középiskolai osztálya 

A programba az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati felhívása 
alapján lehet jelentkezni 2014. február 14-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) vagy az AJKP honlapján 
(www.ajkp.hu). 
A pályázat elkészítéséhez személyes segítséget nyújtunk. Az előkészítő 
év után szekszárdi szakközépiskolai/gimnáziumi képzés. A felvételről 
március 12-ig értesítést küldünk.  
 

III. A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 
Négyéves gimnáziumi osztályainkba központi felvételi vizsgával lehet 

http://www.kormany.gov.hu/
http://www.ajkp.hu/


 35 

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.  
Ø Iskolánk a felvételi eljárás részeként központi írásbeli vizsgát tart 

magyar nyelvből és matematikából.  
Ø Az írásbeli vizsgára 2013. december 10-ig hozzánk eljuttatott, 

központilag kiadott jelentkezési lapon lehet jelentkezni. A vizsga 
lebonyolításáról minden jelentkezőnek tájékoztató levelet küldünk. 

Az írásbeli vizsgák időpontjai: 
Ø A központi írásbeli vizsga időpontja:  

I. 2014. január 18. (szombat) 10 h.  
II. Pótlás: 2014. január 23. (csütörtök) 14 h. 

A dolgozatok megtekintésének időpontjai: 
Ø A központi írásbeli vizsga dolgozatainak megtekintése, az 

értékelés átadása:  
Ø I.  2014. január 22 (szerda) 8 és 16 óra között.  
Ø II.  Pótlás esetén: 2014. január 29. (szerda) 8 és 16 óra között.  

A tanulmányi területekre a jelentkezési határidő: 2014. február 14. 
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 fizikaiképesség-felmérési vizsgálat 
a 46 „köznevelési típusú sportiskolai képzés” tanulmányi területen: 
 
Ø A jelentkezők számára az írásbeli vizsgák mellett fizikaiképesség-

felmérési vizsgálatot szervezünk 2014. február 18. és március 7. 
között előzetes beosztás alapján. A felméréshez érvényes 
sportorvosi igazolással kell rendelkezni. 

 
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók 
esélyegyenlőségének biztosítására a felvételi vizsgán – a szülő írásbeli 
kérelmére – a köznevelési törvény előírásait alkalmazzuk. A szakértői 
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vélemény alapján biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, lehetővé 
tesszük segédeszköz (pl. számítógép) alkalmazását. 
Az írásbeli vizsgákat (és a 46-os területen a szóbeli meghallgatást, illetve 
képességmérést) követően az ún. ideiglenes felvételi listát honlapunkon 
tesszük közzé legkésőbb 2014. március 12-ig. 
A Szekszárdi I. Béla Gimnáziummal közös igazgatású általános 
iskolából a továbbhaladás tanulmányi feltételeit a nevelési program 
rögzíti. 
A felvételi döntésről 2014. április 25-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:  
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

Magyar nyelv és  
irodalom (egy 
tárgyként) 
Matematika 
Történelem 
Idegen nyelv 

Földrajz 
Biológia 
Kémia 
Fizika 
Informatika 

 
(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 
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a felvétel szükséges feltételeként a sportegészségügyi alkalmassági és 
fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelést határozzuk meg. 
A felvételi rangsor kialakítása: 
A felvételi pontszám alapján sorba rendezzük a jelentkezőket. 
Sorrendazonosság esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulókat. További egyezés esetén az írásbeli vizsga 
eredményeit hasonlítjuk össze, és a jobbat 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. (Jegyzői igazolás, nyilatkozat testvér/szülő jelenlegi/korábbi 
középiskolai jogviszonyáról.) 
Az így kialakult sorrend a felvételizők rangsora. 

Egyéb hasznos tudnivalók: 
Menzát és kollégiumi elhelyezést helyben biztosítunk.  

Sportegészségügyi alkalmassági és fizikaiképesség-felmérési vizsgálat 
a „közoktatási típusú sportiskolai ” képzésben 
A 2014/2015-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:

· gyorsaság 
· nagy izomcsoportok ereje 

· mozgáskoordináció 
· labdakezelés. 

Arany János Kollégiumi Program 
Az  Arany  János  Kollégiumi  Program  (a  továbbiakban  AJKP)  a  
hátrányos helyzetű tanulóknak ad esélyt megfelelő gondozással, 
odafigyeléssel és képességfejlesztő foglalkozásokkal az érettségi 
megszerzéséhez. 
Az AJKP 1+4 évig tart: az 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 
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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:  
- akik a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény értelmében 

halmozottan hátrányos helyzetűek (rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek, és a szülők iskolai végzettsége nem 
magasabb nyolc osztálynál)  

- akik a gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában 
részesülnek, átmeneti vagy ideiglenes hatállyal elhelyezettek 

- akik árvák és a gyermekjóléti szolgálat, az általános iskola és a 
gyám kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult 

- a szülők iskolai végzettsége legfeljebb nyolc általános, de 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak 

- ahol az egyik szülő végzettsége legfeljebb nyolc általános, a másik szülő 
legfeljebb szakképesítéssel rendelkezik (a tankötelezettség beállásának 
időpontjában), és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak 

- akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek és 
lakóhelyük az egészséges fejlődéshez szükséges feltételeket nem biztosító, 
elégtelen lakókörnyezetnek minősül (a családsegítő szolgáltatás vagy a 
gyermekjóléti szolgálat által végzett környezettanulmány alapján). 

A felvehető létszám: 26 fő 
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes 
időtartamára kötelező. 
A kollégium a programban részt vevő tanulók számára pedagógiai és 
szociális segítséget nyújt: egyrészt egyéni fejlesztési tervek alapján − 
például egyéni foglalkozások megszervezésével − a tanuló iskolai 
eredményeinek sikerességéhez járul hozzá, másrészt mindvégig 
támogatást nyújt (ingyenes tanulói étkezés és utazás; kirándulásokon, 
kulturális és sport programokon való ingyenes részvétel 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: 2014. február 14. 
A pályázat tartalma: kitöltött tanulói adatlap; kitöltött szülői 
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nyilatkozat 
 
 
A pályázat melléklete: 
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról szóló 

határozat 
– halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat, vagy a szülők jegyző 

előtt tett iskolai végzettségről szóló nyilatkozata 
- elégtelen lakókörnyezet esetén a gyermekjóléti szolgálat által végzett 

környezettanulmány 
- árvaság esetén a gyermekjóléti szolgálat javaslata  
 
Pályázat beadása:  postai  úton.  Cím:  Szekszárdi  I.  Béla  Gimnázium,  
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25-27. 
A borítékra kérjük, írják rá: „Arany János Kollégiumi Program”. 
 
Nyílt napok: 2013. november 22. péntek, 8.00-12.00;  
                    2014. január 10. péntek, 8.00-12.00 
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GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM  

 (OM azonosító:036384) 
NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 

Az általános képzésen túl idegen nyelvi előkészítő, reál, humán és német 
nyelvi emelt szintű oktatást /többletórákat/ biztosítunk már a 9. és a 10. 
évfolyamon is a biztos tudás megalapozásához, illetve az emelt szintű 
érettségi vizsgákra történő felkészüléshez.  
Választható idegen nyelvek: az angol, a francia, a latin, a német és az 
olasz. 
Ennek megfelelően hirdetjük meg az alábbi tanulmányterületeket: 
- matematika emelt szintű képzés (fizika-informatika többletórákkal) 01, 
- már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű képzés  03. 

- természettudományi (biológia – kémia) emelt szintű képzés  02,  
- magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű képzés   04.  

 

ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 
Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában 
– tanulható az általános iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő 
szintről 
 angol nyelvi előkészítő 05. 
 francia nyelvi előkészítő 06. 
 orosz nyelvi előkészítő 07. 
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 2013. 
NOVEMBER 12-ÉN 17 ÓRAKOR TARTJUK ISKOLÁNK 

DÍSZTERMÉBEN. 

NYÍLT NAP: 

- 2013. november 25-én a nem szekszárdi iskolák diákjainak, 
- 2013. november 26-án 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 

http://www.oktatas.hu/
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VM DUNÁNTÚLI AGRÁR-SZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ 
DÁNIEL KÖZÉPISKOLA, MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

 
 
 
 
 
felvételt hirdet a 2014/2015. tanévre az 
alábbi tagozatkódokkal: 
 
 

Szakközépiskola (érettségire felkészítő szakasz) 

11. mezőgazdaság ágazat (mezőgazdasági technikus szakirányra felkészítő) 
12. mezőgazdaság ágazat (állattenyésztő, állategészségügyi technikus 

szakirányra felkészítő) 
13. élelmiszeripar ágazat (élelmiszeripari technikus szakirányra felkészítő) 
14. rendészet ágazat (belügyi rendészeti szakközépiskola) 

Szakképzés 
15. gazda 
16. mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó 
17. virágkötő és virágkereskedő 
18. húsipari termékgyártó 
19. pék 

Iskolánk nyílt napjai: 
                    2013. november 9. (szombat) 
                    2013. december 4. (szerda) 
Érdeklődni: Tel:74-311-227 

          E-mail: csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu 
                     www.daszk.hu 

mailto:csapoda@csapod-szeksz.sulinet.hu
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A VM Dunántúli Agrár-szakképző Központ, Csapó Dániel Középiskola, 
Mező-gazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Tolna megye legnagyobb 
agrár-szakképző iskolája. Fennállásának 8 évtizede alatt a magyar mező-
gazdaság méltán híres szakembereinek sokaságát bocsátotta ki. Valljuk, hogy a 
szakmai háttér, a tanulóinkra való odafigyelés, az emberi értékek középpontba 
állítása vezet oda, hogy az iskolánkban végzett diákok megállják helyüket a 
hétköznapokban. 
A mindennapi működésünk során törekszünk arra, hogy korszerű pedagógiai 
módszerekkel, új pedagógiai gyakorlatokkal a jelen kor kihívásainak 
megfelelően képezzük és neveljük a gondjainkra bízott tanulókat. Mindehhez 
biztos hátteret ad az iskolában tanító pedagógusok jó szakmai felkészültsége, az 
iskola tangazdasága, a gazdasági élet szereplőivel való napi jó kapcsolat. 
Szakközépiskola - mezőgazdaság ágazatban: 
A mezőgazdasági szakmacsoportban a közismereti tantárgyak tanulása mellett 
már a 9. osztálytól kezdve orientáljuk a tanulókat a mezőgazdasági pálya 
irányába. Az itt töltött négy év során tanulóink szántóföldi 
növénytermesztéssel, állattartással, kertészettel és az ehhez tartozó gépészettel 
foglalkoznak elméleti és gyakorlati képzésük során. 
A tanulók 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 lehetőségük az 
érettségit követően. 
A mezőgazdasági ágazathoz kapcsolódó szakmai érettségivel betölthető 
munkakör, végezhető tevékenység Vegyes profilú gazdálkodó (FEOR szám: 
6130). 

Szakközépiskola – élelmiszeripar ágazatban:  

Az élelmiszeripari szakma-csoportban 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, 
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vizsgálatok, számítások) és környékünk élelmiszeripari üzemeiben kerül sor. 
Az ételkészítési gyakorlatok során a tanulók megismerik az alapvető 
élelmiszer-alapanyagokat, feldolgozási technikákat. Az élelmiszeripari 
ágazathoz kapcsolódó szakmai érettségivel 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 (beszédtechnika, önismeret-fejlesztés, 
konfliktuskezelés) és az önvédelem (a támadás-elhárítás és a védekezés 
technikájának alkalmazása) területén. 
A képzés befejezése után diákjaink bekapcsolódhatnak a felsőoktatásba, 
választhatják a belügyi pályát. 

SZAKISKOLA 

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 házi 
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. 
Gazda szakképesítést szerző tanulóinknak Állattartó szakmunkás, illetve 
Biogazdálkodó szakirányban tudunk nappali tagozaton továbbtanulási 
lehetőséget kínálni. 
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Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó (OKJ szám: 34 811 02) 

A képzés során a tanulók elsajátítják a vidéki turizmus, falusi vendéglátás 
alapvető ismereteit – különös tekintettel a mindennapok házi munkáira, a helyi 
élelmiszer-feldolgozással és tartósítással, étkezéssel, felszolgálással 
kapcsolatos feladatokat. Jártasságot szereznek a szálló vendégek napi 
ellátásában. A tanulók kertészeti ismereteket szereznek, megismerkednek a 
vállalkozás elindításához, működtetéséhez szükséges alapvető ismeretekkel. 
Iskolánkban a Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó tanulók 
szakiskolai tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj mértéke az első 
szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen havi 10.000 Ft, 
majd félévtől tanulmányi eredménytől függően az ösztöndíj mértéke változik. 
Ha a tanuló eredménye 4,51 fölötti, az ösztöndíj mértéke elérheti a havi 30.000 
Ft függően az ösztöndíj mértéke változik.  

Pék (OKJ szám: 34 541 05) 

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. 
 

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. 
 

Virágkötő és virágkereskedő (OKJ szám: 34 215 04) 

Tanulóink elsajátítják a vágott és cserepes virágok gondozásának elméleti és 
gyakorlati alapjait. Jártasságot szereznek a különböző alkalmakra készített 
csokrok, koszorúk, egyéb dekorációk készítésében. Alkalmassá válnak saját 
vállalkozás indítására és működtetésére – az ehhez szükséges vállalkozási, 
kereskedelmi ismeretek elméleti és gyakorlati megismerése útján. 



 46 

 

Érettségi utáni szakképzés 

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. 

Mezőgazdasági technikus végzettséggel vidékfejlesztési, illetve növényvédelmi 
szaktechnikus végzettséget szerezhetnek az érdeklődők, míg az élelmiszeripari 
technikus végzettséggel tejipari szaktechnikus szakosodás lehetséges 
iskolánkban. A 21. életévüket betöltött technikusok a szaktechnikus képzést 
felnőttoktatás keretében tanulhatják, míg 21. életév alatt nappali tagozatos 
képzésben oktatjuk a szaktechnikus szakképesítéseket. 
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 BONYHÁDI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM 
ÉS KOLLÉGIUM 

 

 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
(OM azonosító: 036378) 

Sajátosságaink 
v Egyházi iskolaként a magukat evangélikusnak valló tanulók számára 

az evangélikus hitoktatás kötelező, a többi diák választhat a 
katolikus, a református és az evangélikus hittan között. 

v Valamennyi tanulónk számára – profiloktól függetlenül – biztosítjuk, 
hogy jártasságot szerezzen a számítógép és a számítógépes 
hálózatok használatában: szövegszerkesztésben, levelezésben, 
táblázatkezelésben, multimédiás programok- és Internet 
használatban. Iskolánk ECDL vizsgahely. 

v Nyelvtanításunk előképzettség szerinti csoportosítással – „sávban” 
történik. Angolból EURO nyelvvizsgahely vagyunk. 

v Diákjaink egészségnevelésének prioritását a mindennapos 
testneveléssel, illetve gazdag sportolási lehetőségekkel biztosítjuk. 

v Valamennyi tanulónk étkezési igényét az iskola menzáján ki tudjuk 
elégíteni.  

v A szociális hátrányok kompenzálására tradicionálisan jól bevált 
megoldásaink vannak. 
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v Sokszínű kulturális élettel, lelki feltöltődéssel segítjük a teljes 
értékű személyiséggé válást.  

v Iskolánk belső életének szervezésével harmonizáljuk tanulóink 
iskolán kívüli tehetséggondozását (zenei tanulmányok, 
tánccsoportok, kulturális tevékenység). 

v A „Csillagprogram” keretében a legtehetségesebb diákjainkkal 
egyéni órarenddel, mester-tanítvány szinten foglalkozunk. A 
teljesítményük arányában ösztöndíjat adunk.  

2. ISKOLÁNK KÉPZÉSI RENDJE a 2014/2015-ös tanévben 

A 8. osztály után a következő osztályokba várjuk a tanulóinkat: 
A négyosztályos struktúrában 3 osztályt indítunk: 

A 9.B osztályunk: Idegennyelvi – humán osztály, melyet két csoport 
alkot (a felvehető tanulók száma max. 30 fő) 
a) Emelt szintű angol nyelvi csoport  01 
Angol nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő 
felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál 
lehetőséget. Második idegen nyelv a német. A 11. osztálytól az iskolai 
fakultációs rendszer teljes kínálatából választhatnak. 
b) Emelt szintű német nyelvi csoport 02 
Német nyelvből az emelt óraszám (5 óra) az érettségire történő 
felkészítésen túl a közép-, ill. felsőfokú nyelvvizsga letételére kínál 
lehetőséget. Második idegen nyelv az angol. A 11. osztálytól az iskolai 
fakultációs rendszer teljes kínálatából választhatnak. 
A fenti "a" és "b" csoport egy osztályt alkot, ahol csoportbontásban 
tanulják a magyart, a történelmet és az idegen nyelveket. 

A 9.C osztályunk: reál osztály – matematika-fizika-műszaki-
informatikai jelleggel       03 
(reál érdeklődésű tanulókat várunk; a felvehető tanulók száma: max. 30 
fő) 
A matematika, fizika, informatika iránt érdeklődő tanulók számára indul. 
A 9. és a 10. osztályban matematikából 1,5-del, fizikából és 
informatikából 1-1 órával magasabb a heti óraszám. Ez a csoport a 10. 
osztály végéig megszerzi a nemzetközi ECDL számítástechnikai 
tanúsítványt. A 11. osztálytól az iskolai fakultációs rendszer kínálatából 
választhatnak. 
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A 9. D osztályunk: reál osztály biológia-kémia-fizika karakterrel  04 
Olyan tanulók jelentkezését várjuk (a felvehető tanulók száma: max. 30 
fő), akik fokozottabban érdeklődnek a biológia-fizika-kémia (pl. orvosi, 
egészségügyi, környezetvédelmi, agrár pályák) iránt. A 9. osztályban 
matematikából, fizikából, kémiából 1-1 órával, biológiából 0,5 órával 
magasabb a heti óraszám, a 10. osztályban pedig fizikából, biológiából, 
kémiából 1-1 órával, földrajzból vagy informatikából 0,5 órával nő meg 
a heti óraszám. A 11. osztálytól az iskolai fakultációs rendszer teljes 
kínálatából választhatnak. 

1+4 osztályos struktúra 
A 9.F osztályunk: Arany János Tehetséggondozó osztály (Hátrányos 
helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programja tanterve 
szerint; a felvehető tanulók száma: max. 35 fő)   05 
Ide olyan tehetséges, jó képességű, motivált, majdan a felsőoktatásban 
továbbtanulni szándékozó 8. osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik 
lakóhelyük szűkös lehetőségei, családi vagy más okok miatt örömmel 
fogadnák a bátorítást, a nagyobb odafigyelést és a kiemelt tanári 
segítséget. Pályázat útján elsősorban kistelepülésekről vagy nagyobb 
települések külterületeiről várjuk a tanulókat.  

Az előkészítő évben szinte minden tárgyat csoportbontásban, az 
angolt vagy a németet és az informatikát kiemelt óraszámban 
tanulják, foglalkoznak önismerettel, személyiségfejlesztéssel, 
tanulásmódszertannal és kommunikációval. 
Az előkészítő évet követően a tanulók hagyományos tantervű 
gimnáziumi oktatásban vesznek részt. Cél, hogy valamennyi diák az 
érettségi vizsgáig középfokú nyelvvizsgát tegyen angol vagy német 
nyelvből, megszerezze a nemzetközi ECDL számítástechnikai 
tanúsítványt, és jogosítványhoz jusson.  Ehhez  a  kereteket  a  
gimnázium és a kollégium biztosítja, ezért a programban tanulók 
számára kötelező a kollégiumi bentlakás. 

Hatosztályos struktúra: A tanulók a 7. osztályt már gimnáziumunkban 
kezdik. 

A 7.A osztály, melyet két csoport alkot (A felvehető tanulók száma: 
max. 30 fő) 
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Emelt szintű németes csoport   06 
· A tanulók minimum heti 6 órában tanulják  a  német  nyelvet.  

Külön csoportban tanulnak német országismeretet és német 
kultúrtörténetet.  

Emelt szintű matematika csoport  07 
· A tanulók 4 éven keresztül többlet tananyaggal és magasabb 

óraszámban (az alapórán felül +2 órában) tanulják a matematikát. 
A 7-8. osztályban egy idegen nyelv tanulása kötelező. A 9. 
osztálytól felveszik a második idegen nyelvet. 

A fent említett két csoport egy osztályt alkot. 

  
4. A TENNIVALÓK LISTÁJA IDŐRENDBEN 

· 2013. október 31-ig: az egyes középiskolák felvételi tájékoztatója 
megjelenik a www.kir.hu honlapon. 

· 2013. november 15.: A www.oktatas.hu honlapon megjelenik a 
központi írásbelit szervező középiskolák listája. 

· 2013. november 16.: NYÍLT NAP 
· 2013. december 05.: 2. nyílt nap 
· 2013. december 10.: A központi írásbelikre jelentkezés határideje 

(abban az iskolában kell leadni, ahol a gyermek az írásbelit meg 
akarja írni) 

· 2013. december 12.: Az Arany János Tehetséggondozó Program 
pályázatainak feladási határideje (abban az iskolában kell leadni, 
ahová első helyen kíván jelentkezni az AJTP-be). 

· 2014. január 17. 9 óra 30: Az AJTP-be jelentkezők bentlakásos, 
beválogató hétvégéje. 

http://www.kir.hu/
http://www.oktatas.hu/
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· 2014. január 18. 10 óra: Központi írásbeli felvételi  a  hatosztályos 
képzésre jelentkezőknek és valamennyi 8. osztályosnak, aki a mi 
gimnáziumunkban szeretne továbbtanulni. 

· 2014. január 23. 14 óra: alapos indok esetén pótlólagos írásbeli 
(6.,8.oszt.) és AJTP beválogatás 

· 2014. január 24.: A kijavított, kiértékelt írásbeli dolgozatok 
megtekintése. 

· 2014. február 14.: A jelentkezési lapok eljuttatása a választott 
középiskolába és a Felvételi Központnak. 

· 2014. február 22. 8 óra: Szóbeli felvételi a négyosztályos és a 
hatosztályos képzésre jelentkezőknek. 

· 2014. február 26. 14 óra: szóbeli pótfelvételi (előre jelzett, indokolt 
esetben) 

 
Szívesen állunk minden érdeklődő rendelkezésére:  
Elérhetőségeink: telefon:  74/451-719, 451-830, 550-014, 
20/7753853, fax: 74/550-174  
Hohlné Probszt Éva igh. e-mailben: hohlne.eva@gmail.com  vagy 
peevi@petofi-bhad.sulinet.hu  
Andorka Gábor igazgató e-mailben: andorka.gabor@lutheran.hu 
címen. 
Az intézmény honlapja: www.petofi-bhad.sulinet.hu 

mailto:hohlne.eva@gmail.com
mailto:peevi@petofi-bhad.sulinet.hu
mailto:andorka.gabor@lutheran.hu
http://www.petofi-bhad.sulinet.hu/
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KOLPING KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA  
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

7100 Szekszárd Pázmány tér 4.  
Igazgató: Kiss László 
E-mail: titkarsag@tolna.net 
Pályaválasztási felelős: Füves Erika 
Telefon: 74/512-130, Fax: 74/512-131 
OM azonosító: 036416 
http://kolping.tolna.net 

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-
ben. Az állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését 
a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány, az Oktatási Minisztérium, 
illetve a Városi Önkormányzat biztosítja. 

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

Valljuk: mindenkiben rejlik érték, ezt meg kell találni és a lehető 
legnagyobb mértékben kibontakoztatni. „Nem biztos, hogy féllábúból 
sprintert kell nevelni, lehet nagyon jó kézműves.”  

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 2014/2015-ös tanévre felvételt 
hirdet az alábbi képzésekre: 

Szakközépiskola: (oktatott idegen nyelv: angol, német) 
9. osztály  
·  Faipar, könnyűipar, közgazdaság, szociális, turisztika, 

vendéglátóipar szakközépiskolai ágazati oktatás a 9-12. 
évfolyamon, az érettségivel együtt munkakör betöltésére 
alkalmas végzettség megszerzése. (KIFIR kód 01) 
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Szakiskola: (oktatott idegen nyelv: német, angol) 
9. osztály 
·  3 évfolyamos szakiskolai képzés a szakiskolai közismereti és 

szakképzési 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. (KIFIR kód 02) 

· 3 évfolyamos szakiskolai képzés a szakiskolai közismereti és 
szakképzési 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. (KIFIR kód 03) 

· 3 évfolyamos szakiskolai képzés a szakiskolai közismereti és 
szakképzési kerettanterv alapján. Elméleti és gyakorlati 
mezőgazdaság, kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 
szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai 
és vizsgakövetelmények teljesítése után a tervezett kimenet a 
kertész, virágkötő és virágkereskedő szakképesítés megszerzése. 
(KIFIR kód 04) 

·  3 évfolyamos szakiskolai képzés a szakiskolai közismereti és 
szakképzési 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. 
(KIFIR kód 05) 

Speciális szakiskola: (oktatott idegen nyelv: német) 
9. osztály 
· Speciális szakiskolai képzés; speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: enyhén értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 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 
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szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai 
és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 
következő részszakképesítés megszerzése: konyhai kisegítő, kerti 
munkás. (KIFIR kód 06) 

A képzések csak a megfelelő létszám esetén indíthatóak! 

Kollégiumi elhelyezés a város kollégiumaiban lehetséges.  
Az oktatás az iskola 4 telephelyén folyik.  

További információk a http://kolping.tolna.net honlapon. 
Szeretettel várunk minden jelentkezőt! 

Iskolánk az AIDD TISZK tagiskolája. 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM (TISZK) SZÉKHELY INTÉZMÉNY 

 
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14. 
Telefon/fax: Tel: 06/74-529-333; Fax: 06/74-529-

334 
E-mail: szekhely@szltiszk.hu 
Honlap: www.szh.szltiszk.hu 
Igazgató: Juhász Gábor  
Pályaválasztási 
felelős: 

Juhász Gábor 

OM azonosító: 200914 

Az iskola története 1928-ig vezethető vissza, amikor megalakult 
Szekszárdon az Ipari Tanonciskola. 1971-től az iskola a sokak számára 
még ma is ismert 
505.sz. Ipari 
Szakmunkásképző 
Intézet nevet viselte. Az 
505-ös már akkoriban is 
Tolna megye 
legnagyobb szakképző 
iskolája volt közel 2000 
diákjával. Az iskola 
1994-től 2007-ig az 
Ady Endre 
Középiskola nevet viselte.  

2004-től nyelvi előkészítő képzés egészíti ki az iskolai profilt, 2006 
szeptemberében elindult a divatiskolai képzés.  
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 
működik. 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 



 56 

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.   

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÖZÉPISKOLA 
A tanulók a 8. osztály után új típusú szakközépiskolai osztályokba 
jelentkezhetnek. A megjelölt ágazatokhoz betölthető munkakörök 
kapcsolódnak, amelyekkel az új típusú szakmai érettségi letétele után 
munka vállalható. Az érettségi vizsgára történő jelentkezésnek 
2016.01.01-től feltétele lesz 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. 

ÚJ TÍPUSÚ SZAKKÉPZÉS a szakiskolában 
Szakiskolánkban a 2014/2015. tanévben az új típusú szakképzésben 
indítjuk képzéseinket.  
A képzés keretében 8. általános iskolai végzettséggel rendelkezők 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 ezt követően köthetnek tanulószerződést a 
gyakorlati oktatás céljából. A beiratkozás feltétele az orvosi 
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alkalmasság. 

Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás 
lehetőségét.  
Igény szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálást, amelyek a tananyag 
elsajátításában, gyakorlásában nyújtanak 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 saját konyhával és ebédlővel rendelkezik. 
Az iskola területén található a Szent László Szakképző Iskola Szekszárdi 
Fiúkollégiuma, ahol 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: 

szakközépiskola 

Ágazat Ágazat 
száma 

Ta
nu

lm
á

ny
i i

dő
 Betölthető 

munkakör/vé-
gezhető 

tevékenység 

Kimenet – 
OKJ szerinti 
szakképesítés T

ag
oz

at
k

ód
 

Informatika XIII. 4 év 
számítógépes 

rendszerkarban
tartó 

informatikai 
rendszergazda, 

gazdasági 
informatikus 

11 

Villamosipar 
és elektronika XI. 4 év 

elektronikai 
berendezés 

összeszerelője 

elektronikai 
technikus, 
erősáramú 
technikus 

12 

Építőipar XVI. 4 év szerkezeti 
szerelő 

magasépítő 
technikus 13 
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Gépészet IX. 4 év fémtermék 
összeszerelő 

gépgyártástech
nológiai 

technikus, 
mechatronikai 

technikus 

14 

Közlekedésgé
pész XXII. 4 év karosszéria 

összeszerelő autószerelő 15 

Szépészet XXX. 4 év 

műköröm 
építő, 

szolárium 
kezelő 

gyakorló 
fodrász,     
gyakorló 

kozmetikus 

16 

Rendészet XXXV
III 4 év - rendőr 

tiszthelyettes 17 

szakiskola 

OKJ szerinti 
szakképesítés OKJ szám Tanulmányi 

idő Tanult idegen nyelv 
Tago
zat-
kód 

Asztalos(H)* 34 543 02 3 év angol vagy német 23 
Gépi 
forgácsoló 
(H)* 

34 521 03 
3 év angol vagy német 24 

Karosszérialak
atos (H)* 

34 525 06 3 év angol vagy német 25 

Női szabó 34 542 06 3 év angol vagy német 26 
Villanyszerelő 
(H)* 

34 522 04 3 év angol vagy német 27 

(H)* hiányszakma, az itt tanuló diák ösztöndíjat kaphat tanulmányi 
eredménye alapján 
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között 
választhatnak. 
Felvételi 
követelmény: 

Felvételi vizsga nincs.  
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. 
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Nyílt napok 2013. november 14.  
(csütörtök)  
2013. november 15.  
(péntek)  
2014. január 10.        
(péntek) 

8-12 óra 
 
10-13 óra 
 
10-13 óra 
 

nyitott 
műhelyek 
nyílt nap 
 
nyílt nap 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM EGÉSZSÉGÜGYI – SZOCIÁLIS SZAKKÉPZŐ 

TAGINTÉZMÉNYE 

 
Cím: 7100 Szekszárd Szent-Györgyi Albert u. 8-10.  
Telefon: 74/511-920  
E-mail: euszt@euszt.szltiszk.hu  
Honlap: www.euszt.szltiszk.hu  
Igazgató: Hevesiné Simon Gyöngyi  
Pályaválasztási felelős: Dr. Sudárné Fekete Katalin  
OM azonosító:200914  
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. Referencia 
intézményként ezeken a területeken iskolánk már több éve működő „Jó 
gyakorlatokkal” büszkélkedhet.  
Legfőbb feladatunknak tarjuk, hogy az érettségire és a további tanulásra 
jól felkészült, emberi értékekben gazdag, embertársaik iránt érzékeny 
fiatalokat neveljünk.  
Intézményünkben az érettségi megszerzését követően, iskolaváltás 
nélkül van lehetőség különböző szintű szakképesítések megszerzésére.  

Szakiskolai 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.  
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Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély 
nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat 
ellátja.  

TAGOZATKÓD:52 
Ágazati szakközépiskolai képzés: EGÉSZSÉGÜGYI  
A szakközépiskolai ágazatokhoz betölthető munkakörök kapcsolódnak, 
amelyekkel az új típusú szakmai érettségi letétele után munka vállalható.  
A szakmai érettségi adott szakterületen további tanulásra jogosít, 
amelynek keretében különféle szakképesítések szerezhetőek 
iskolánkban. Bármely kilépési pont önálló munkavégzést tesz lehetővé.  

Az Egészségügyi ágazati szakközépiskola végén:  

- 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: 51.  
Szakközépiskolánkban 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.  
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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 a Szent László Szakképző Iskola 
Szekszárdi Leánykollégiuma, 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.  
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.  
 
Nyílt napok:  2013. november 22. (péntek) 800 – 1200  

2013. december 7. (szombat) 800 – 1200 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ 

TAGINTÉZMÉNYE 

Cím: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 7. 
Telefon/fax: Tel.:74/510-173, Fax:74/316-913 
E-mail: info@vszt.szltiszk.hu 
Honlap: www.vszt.szltiszk.hu 
Igazgató: Farkas Lászlóné 
Közismereti igazgató 
helyettes 

Samu Csaba 

Pályaválasztási 
felelős 

Rittbergerné Fürj Anikó 

OM azonosító: 200914 

Az SZLTISZK Vendéglátó Szakképző Tagintézménye széleskörű 
lehetőséget biztosít azoknak, akik a vendéglátás-idegenforgalom 
területén képzelik el jövőjüket. Célunk, hogy sokrétű, mély, jól 
használható tudást biztosítsunk 
tanulóinknak, akik a jövő 
vendéglátósai 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. 
Iskolánkban 4 éves szakközépiskolai és 3 éves szakképző osztályok 
indulnak. 
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SZAKKÖZÉPISKOLA  

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek a vendéglátó ipari 
szakközépiskolai ágazatban 2 osztályt tervezünk indítani. 
4 év érettségit adó+1 éves ráépüléssel szakképesítést adó 
vendéglátásszervező-vendéglős 
9 – 12. évfolyam 
Az általános iskola 8. osztályára épülő képzés 
4 év után érettségit ad: a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból 
és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból. 
Ez az OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint 
munkakör betöltésére képesít. 
+1 év: A 13. évfolyam elvégzése után szakképesítést ad: 
vendéglátásszervező-vendéglős 
A Vendéglátásszervező‐vendéglős a vendéglátásban vezetői, szervezői, 
gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű 
szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással 
rendelkezik.  
A vendéglátásszervező-vendéglős szakképesítéssel 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 (1‐2 személyes), eszpresszó‐, 
kávézóvezető, étkezdés, italboltvezető (1‐2 személyes),kávéház 
üzletvezetője (1‐2 személyes), kifőzdés, kocsmáros, Söntés‐, 
italboltvezető (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, 
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hidegbüfé‐eladó.  
A magyar társadalom és a szülők igényeihez igazodva a tavalyi évtől 
teljesen megújult  szakközépiskolai képzésünk. Jogos igényként merült 
fel tanulókban, szülőkben, hogy az érettségi mellett szakképesítést, 
szakmát is szerezhessenek a hozzánk beiratkozó tanulók. Az új, 4+1 
éves képzés erre ad jó lehetőséget a lehető legrövidebb idő alatt! A 
vendéglátásszervező-vendéglős képzés sok munkakör betöltésére ad 
lehetőséget, s kérésre Europass bizonyítványt is kiállítunk tanulóink 
számra, amit nemzetközileg elismernek.  
Tanulmányi idő: 4 év (érettségi) +1 év (érettségihez kötött OKJ szerinti 
szakképesítéssel vendéglátásszervező-vendéglős) 
Választható nyelv: angol, német. 
Feltétel: 
általános iskolai bizonyítvány 
szakmai és egészségügyi alkalmasság 

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  
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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. 
A szakképesítéssel 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.  
 

Ágazat száma, 
megnevezése Tanulmányi idő 

Kimenet (érettségi 
végzettséghez 
kötött OKJ 

szakképesítés) 

Tanult 
idegen 
nyelv T

ag
oz

at
-

kó
d 

XXVII. 
Vendéglátóipar 

szakközépiskolai 
4 éves képzés, 

érettségi  

+1 év 
vendéglátásszervező

-vendéglős 
szakképesítés 

 
 

angol 
vagy 

német 
31 

     



 67 

Szakmacsoport Tanulmányi idő 
OKJ szerinti 

szakképesítés 

Tanult 

idegen 

nyelv 

T
ag

oz
at

kó
d 

vendéglátás-

turisztika 

3 éves szakképzés 

 
pincér 

angol 

vagy 

német 

32 

vendéglátás-

turisztika 

3 éves szakképzés 

 
szakács 

angol 

vagy 

német 

33 

vendéglátás-

turisztika 

3 éves szakképzés 

 
cukrász 

angol 

vagy 

német 

34 

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

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: 2013. november 12. 
 2014. január 9. 
Mindkét napon 9-12 óráig 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM BEZERÉDJ ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLAI 

TAGINTÉZMÉNYE 

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

Telefon/fax: +36/74/315-177, 74/316-463 

E-mail: bezeredj@szltiszk.hu 

Honlap: www.bezeredj.szltiszk.hu  

Igazgató: Ezer Anita 

Pályaválasztási 
felelős: 

Ezer Anita 

OM azonosító: 200914 

Mit kínálunk? 
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.  
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. 

Iskolánkban szakközépiskolai és szakiskolai képzések folynak. A 2014-
2015-ös tanévben a 8. osztályt sikeresen befejezőknek 3 
szakközépiskolai ágazatot és 1 szakiskolai ágazatot tervezünk indítani. 
Szakközépiskolában a kereskedelem, a közgazdaság és  a  turisztika 
területén, szakiskolában a kereskedelem ágazatban kezdjük meg a 
bennünket választó diákok felkészítését.  

Szakközépiskola – 4+1 éves képzés 
4 év: 
A 9-12. évfolyamon az általános iskolában is tanult tantárgyak mellett 
szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik az ágazati szakképzési 

http://www.perczel-bhad.extra.hu/
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kerettanterv szerint: 
- a kereskedelem ágazatban többek között áruforgalom, marketing, 

üzleti tevékenység tervezése, elemzése, vezetési ismeretek; 
- a közgazdaság ágazatban vállalkozási alapismeretek, pénzügyi 

alapismeretek, számviteli alapismeretek, ügyviteli alapismeretek; 
- a turisztika ágazatban idegenforgalmi földrajz, utazásszervezés, 

vállalkozási alapismeretek, értékesítés-szervezés, szakmai idegen 
nyelv. 

A 12. évfolyam elvégzése után tanulóink érettségi vizsgát tesznek a 
kötelező közismereti és  
a szakközépiskolai ágazat szerinti kötelező szakmai tantárgyakból.  
Ez az érettségi az alábbi munkakörök betöltésére ad képesítést: 

- a kereskedelem ágazatban: kereskedelmi ügyintéző; 
- a közgazdaság ágazatban: pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

adminisztrátor; 
- a turisztika ágazatban: turisztikai referens. 

+ 1 év: 
Az érettségit követő 1 évben az ágazati szakmai érettségivel rendelkezők 
az Országos Szakképzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítést 
szerezhetnek. 
 

Ágazat száma, 
megnevezése 

Érettségi után 
betölthető munkakör 

Érettségi után 
szerezhető szakmai 

végzettség (1 év) 
T

ag
oz

at
kó

d 

XXVI. 
Kereskedelem 

Kereskedelmi 
ügyintéző 

· Kereskedő 
· Logisztikai 

ügyintéző 

91 

XXIV. 
Közgazdaság 

Pénzügyi, statisztikai, 
biztosítási 

adminisztrátor 

· Vám-, jövedéki- és 
termékdíj ügyintéző 

· Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

92 

XXVIII.  
Turisztika 

Turisztikai referens · Turisztikai 
szervező, értékesítő 

93 
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Kereskedő: 
A kereskedő különböző árucikkek beszerzésével és értékesítésével 
foglalkozik, irányítja, szervezi és ellenőrzi a kiskereskedelmi vállalkozás 
működését.  

A szakképesítéssel mintegy 40 munkakör tölthető be. Többek között 
vezető eladó, áruházi osztályvezető, szupermarket részlegvezető, 
boltvezető, autókereskedő, divatáru kereskedő, híradástechnikai- és 
elektronikaicikk-kereskedő, járműalkatrész kereskedő, papír- és írószer 
kereskedő, mobiltelefon kereskedő, sportszer- és játékkereskedő, 
virágkereskedő. 

Logisztikai ügyintéző:  
A logisztikai ügyintéző feladatokat lát el a rendelések, a beszerzések, a 
termék vagy szolgáltatás értékesítésében, tervezési tevékenységet végez, 
kezeli a reklamációkat, elvégzi a raktározási, árutovábbítási, szállítással 
kapcsolatos ügyintézői teendőket, kapcsolatot tart a partnerekkel és 
ügyfelekkel. 

A szakképesítéssel betölthető munkakörök: logisztikai ügyintéző, anyag 
logisztikus.  

Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 
A vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző a vállalkozás működésével 
összefüggő vám, jövedéki és termékdíjjal kapcsolatos feladatokat végzi 
el. Kezeli az elektronikus rendszereket, nyilvántartásokat, iratokat. 
Közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések lebonyolításánál.  
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: pénzügyi asszisztens, 
vámügyi előadó, jövedéki ügyintéző, termékdíj ügyintéző, adózási 
előadó, irodai adminisztrátor, adóbevallás feldolgozó, pénzügyi 
nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, 
anyaggazdálkodási nyilvántartó, vagyonnyilvántartó, szállítmányozási 
ügyintéző, árufuvarozói ügyintéző, fuvarozási ügyintéző, iratkezelő.  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
A Pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások 
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működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében 
való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás 
valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány‐változással 
összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi 
műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az 
ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül 
előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi 
számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a 
főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli 
feladásokat készít.  
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: pénzügyi asszisztens, 
pénzügyi koordinátor, pénzügyi referens, pénztáros, számlaellenőr, 
bérszámfejtő, bérügyi adminisztrátor, főkönyvi könyvelő, főkönyvi 
munkatárs, számviteli előadó, analitikus könyvelő, analitikus 
nyilvántartó, anyagkönyvelő, banki könyvelő, díjkönyvelő, folyószámla 
könyvelő, forgalmi könyvelő, gépkönyvelő, készletkönyvelő, kontírozó 
könyvelő, könyvelői adminisztrátor, vállalati pénztáros, pénzügyi 
nyilvántartó, számlázási ügyintéző, számviteli adminisztrátor, irodai 
adminisztrátor, iratkezelő. 

Turisztikai szervező, értékesítő 
A turisztikai szervező, értékesítő utazási irodában, idegenforgalmi 
hivatalban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban 
irányító, szervező, ellenőrző tevékenységet végez. Összeállítja a 
vállalkozás árukínálatát, reklámozza a céget, kialakítja annak arculatát. 
Megszervezi a turisztikai termékek értékesítését, kapcsolatot tart a 
turisztikai piac szereplőivel. 
A szakképesítéssel betölthető munkakörök: belföldi társasutazási 
ügyintéző, fizetővendég-szolgálati ügyintéző, idegenforgalmi ügyintéző, 
turisztikai referens, turisztikai szervező, utas szervező, utazási előadó, 
utazási irodai ügyintéző, utazási referens, utazási ügyintéző, utaztatási 
előadó, üdülésszervező, üdültetési előadó.  
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Szakiskola – 3 éves képzés 
Azokat az általános iskola 8. osztályát sikeresen elvégző tanulókat 
várjuk a szakiskolába, akik szeretnének 3 év alatt szakmát szerezni és a 
kereskedelemben elhelyezkedni.  
A tanulók 9. évfolyamon iskolai keretek között alapozzák meg a szakmai 
elméleti és gyakorlati ismereteiket és a szükséges kompetenciákat. Ezt 
követően kerül sor a tanulószerződés megkötésére, amely alapján 
teljesítik a diákok az iskolán kívüli gyakorlati képzést, azaz a bolti 
gyakorlatot.  
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.  

Szakmacsoport 
megnevezése 

Meg 
szerezhető 
szakmai 

végzettség  
(3 év) 

A szakképesítéssel 
betölthető munkakörök 

T
ag

oz
at

kó
d 

Kereskedelem-
marketing, 

üzleti 
adminisztráció 

Eladó · Élelmiszer- és vegyi áru-
eladó, Gyógynövény 
eladó 

· Zöldség- gyümölcs eladó 
· ABC-eladó 
· Áruházi eladó 
· Vegyesbolti eladó 
· Eladó szupermarket 
· Műszakicikk eladó 
· Híradástechnikai- és 

elektronikaicikk eladó 
· Vas-, műszaki eladó 
· Alkatrész-értékesítő 

eladó 

94 
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· Bútor- és lakástextil-
eladó 

· Vas-, műszaki, műanyag, 
üvegárubolti eladó 

· Könyvesbolti eladó 
· Kultúrcikk eladó 
· Konfekció-, méteráru- és 

lakástextil-eladó 

Eladó 

Az eladó a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a 
vásárlókat. Ellátja az eladásra kerülő áruk raktározásával, 
állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri 
kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat. Közreműködik 
az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában.  

Mit kínálunk még?  
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.  
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. 
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Felvételi 
követelmény: 

Felvételi vizsga nincs. A felvétel az általános 
iskolából hozott eredmények alapján történik. A 
7. év végi és 8. félévi jegyeket vesszük 
figyelembe. 
A kereskedelmi képzésekben (kereskedő, eladó) 
az egészségügyi alkalmasság igazolása. 

Kollégium: Minden jelentkező számára biztosítunk 
kollégiumi elhelyezést. 

Nyílt nap: 2013. november 20. 800 óra 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI 

TAGINTÉZMÉNY 

Cím:    7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 51. 
Telefon:  74 / 451 - 918 
Fax:    74 / 550 - 045 
E-mail:  info@jokai.szltiszk.hu 
Honlap:  www.jokai.szltiszk.hu 
Pályaválasztási felelős: Ziegler Teréz 
OM azonosító: 200914 

„ÍGY KEZDTÜK…”  

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 szakmák képzése építőipari, könnyűipari, vas-és 
fémipari területen folyt, és ezekhez az iskola széleskörű gyakorlati képző 
hátteret épített ki. A fejlesztések és a tanulólétszám növekedése miatt a 
képzési helyszínek tovább bővültek: 1989-ben az intézet a volt 
járásbíróság épületét vette át, 2008-tól pedig egy három tantermes 
technikai-oktatási helyiség készült el a szakmai előkészítő oktatás 
céljaira. 2008-ig az iskola különböző minisztériumok, majd a bonyhádi 
önkormányzat fenntartása alá tartozott, és ettől az évtől kezdve egy 
Térségi Integrált Szakképző Központ tagja lett. 

„ISKOLÁNK A TISZK-BEN…” 
Iskolánk a Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium Jókai 
Mór Szakképző Iskolai 
Tagintézményeként 2008-tól az új integrált 
képzési struktúrában magasabb színvonalon 
kíván megfelelni környezetünk, a Völgység 
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régió szakemberigényeinek. Intézményünkben a régi hagyományokra 
visszatekintő építészeti, gépészeti, faipari szakmák mellett a modern kor 
elvárásainak is meg kívánunk felelni, ennek érdekében a szociális 
szolgáltatások, illetve az informatika területén is biztosítunk 
továbbtanulási lehetőséget. A képzések kialakítása és szervezése az 
iparkamarákkal szorosan együttműködve Bonyhádon több, a képzési 
céloknak megfelelően kialakított tanműhelyben, oktatási épületben 
folyik. A felsőbb évfolyamok gyakorlati képzése külsős gyakorlati 
helyeken történik, amelyet a korszerű ismeretek megszerzését közvetítő 
gazdálkodó szervezetek tesznek hatékonnyá. 

„INDUL A SZAKKÉPZÉS! A SZAKMA ITT 
KEZDŐDIK…” 

Képzési kínálatunk fő mozgatórugói közé a térség 
munkanélküli problémáinak kezelése, a társadalmi és 
munkaerő-piaci szocializáció és beilleszkedés 
feltételeinek megteremtése, a szakmai műveltség 

megalapozása, a hivatásszeretet kialakítása, illetve a 
versenyképes szakmai tudás átadása tartozik. 
Szervezeti működésünk során nemcsak a felzárkóztatást 
és pályaorientálást kívánjuk elősegíteni, hanem a 
lehetőséget akár egy megélhetést biztosító szakma, akár 
az érettségi megszerzésére, bármilyen sorrendben. 
Iskolánk tehát az életkezdéshez szükséges 

munkavállalói és vállalkozói ismeretek gyakorlati 
megközelítésű elsajátíttatására, valamint az OKJ-ben 
szereplő szakmák és az érettségi megszerzésére ad 
lehetőséget.  

 Az iskolánkban az OKJ képzés területén építészeti, 
gépészeti, faipari, informatika és szociális 

szolgáltatások szakmacsoportban szerezhetnek 
szakképesítést tanulóink. Már a képzés elejétől nagyobb 
hangsúlyt kap a szakmai gyakorlati képzés, a tanulókat ugyanis 
minél szélesebb körben kívánjuk valós munkahelyi gyakorlathoz 
juttatni a képzés keretében. 
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KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK  
A 2014/2015. tanévben képzési szerkezetünkben 
igyekszünk olyan képzéseket kínálni a tovább tanulni 
szándékozók számára, amelyek korszerű, a 
munkaerőpiacon keresett szakmák megszerzését 
biztosítják. A képzésben való részvétel feltétele az 
egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés. A képzések a 
fenntartó jóváhagyásával, megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2014/2015. TANÉVRE 
HÍD PROGRAM – 

FELKÉSZÍTÉS A SZAKKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BEKAPCSOLÓDÁSRA 

Megnevezés Bekapcsolódási feltételek 

T
an

ul
t i

de
ge

n 

ny
el

v 

T
ag

oz
at

kó
d 

T
an
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m
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 id
ő 

HÍD I. 

Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába 
nem nyert felvételt, tanulmányait az általános 
iskola kezdeményezésére a Híd I. programban 
folytatja. A Híd I. programban szervezett nevelés-
oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre 
épülő differenciált fejlődési utak biztosításával 
pótolja a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó 
alapvető ismereteket, kompetenciákat. 

német 
nyelv 

H/

I 
1 év 

HÍD II. 

Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai 
végzettséggel nem rendelkezik, de legalább hat 
általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, 
azt a tanévet követően, amelyben tizenötödik 
életévét betölti, az általános iskola kezdeményezi 
felvételét a Híd II. programba. 

német 
nyelv 

H/

2. 
1 év 
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SZAKISKOLAI SZAKKÉPESÍTÉS 

Ágazat OKJ szerinti 
szakképesítés OKJ szám Tanult 

idegen 
Tagozat-

kód 
Tanulmán

yi idő 
Építészet Asztalos *(H) 34 543 02 német 

nyelv 70 3 év 

Gépészet Ipari gépész 34 521 04 német 
nyelv 71 3 év 

Építészet Kőműves és 
hidegburkoló 34 582 08 német 

nyelv 72 3 év 

Gépészet 

Központifűtés
- és 
gázhálózat 
rendszerszere
-lő *(H) 

34 582 09 német 
nyelv 73 3 év 

Szociális 
szolgáltatás

Szociális 
gondozó és 34 762 01 német 

nyelv 74 3 év 

(H)* hiányszakma, az itt tanuló diák ösztöndíjat kaphat tanulmányi eredménye 
alapján 
 

SZAKMUNKÁSOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Megnevezés Bekapcsolódási 
feltételek Munkarend Tanult 

idegen 
Képzési 

idő 

Szakmunkások 
szakközépiskolája 

Szakiskola 9-10. 
évfolyam sikeres 
teljesítése / Szakképesítés 
megszerzését igazoló 
bizonyítvány 

nappali 

angol 
vagy 

német 
nyelv 

3 év 

Szakmunkások 
szakközépiskolája 

Szakiskola 9-10. 
évfolyam sikeres 
teljesítése / Szakképesítés 
megszerzését igazoló 
bizonyítvány 

esti 

angol 
vagy 

német 
nyelv 

3 év 

 
HIÁNYSZAKMÁK ÉS A SZAKISKOLAI ÖSZTÖNDÍJ 

Szakiskolai ösztöndíjban részesülnek intézményünkben a 
szakképzési évfolyamon tanulók a fent felsorolt 5 
szakmában. Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az 
első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától 
az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat 
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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. 

Felvételi követelmény: 
Felvételi vizsga nincs. A szakképzésbe való belépés 
feltételeit a szakmai és vizsgakövetelmények határozzák 
meg (életkor, szakképesítésnek megfelelő iskolai 
előképzettség, egészségügyi alkalmasság). A felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján történik.  

Kollégium: Valamennyi felvett tanuló részére biztosítunk kollégiumi 
elhelyezést. 

Nyílt nap/ok: 
• Október 25. (péntek) 14.00 – 16.00 „Továbbtanulási 

nap” a BONI-ban 
• November 14 - 16. (csütörtök – szombat)   

Pályaválasztási kiállítás és szakmabemutató – 
Szekszárd, Pécsi Tudományegyetem Illyés 

Gyula Főiskolai Kar 
• November 29.  / Január 10. (péntek) 8.00 Iskolai   nyílt 

nap  
      (részletes információk az intézményi 
honlapon) 

„EZT KÍNÁLJUK MÉG….” 
• Sokszínű kulturális élettel, környezettudatos 

neveléssel segítjük a teljes értékű 
személyiséggé válást. 

• Diákjainkat különféle pályázatokon, versenyeken 
való részvételre ösztönözzük. Tanulóink jelentős 
sikereket értek el az országos Szakma Kiváló Tanulója 

versenyen, illetve egyéb más 
megmérettetéseken is. 

• Pályázatok 
segítségével 
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nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki, melynek 
eredményeként diákjaink számára külföldi mobilitás 
projektben való részvételt tudunk biztosítani.  

• Hagyományos iskolai rendezvényeink: szecskaavató, Jókai nap, 
szalagtűző, egészségnap stb.  

• Nálunk rendszeresen olvashatod a „Jókaisok(k)”-ot, iskolánk 
diákújságját. 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM PERCZEL MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI 

TAGINTÉZMÉNY 

Cím: 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 
Telefon/fax: +36/74/550-000, 74/451-424 
E-mail: perczel@szltiszk.hu 
Honlap: www. perczel.szltiszk.hu  
Igazgató-
helyettes: 

Schattmanné Szőcs Lívia 

Pályaválasztási 
felelős: 

Schattmanné Szőcs Lívia 

OM azonosító: 200914 

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. A 
tábornok születésnapját azóta is 
minden évben megünnepli az 
iskola a „Perczel-napok” 
rendezvényeivel. 

Intézményünk alapvető célkitűzése már sok-sok éve a 
közgazdasági képzés, nagyon fontos megemlítenünk, hogy a jövőben a 
szakközépiskolában az érettségivel együtt a tanulók már a tizenkettedik 
évfolyam végén szakmai végzettséget is szereznek. Igaz, ez nem az 
Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképesítést jelenti, de egy olyan 
szakmai érettségit, amellyel már akkor is elhelyezkedhet a tanuló, ha 
nem megy tovább szakképzési évfolyamra. A szakmai érettségi 
birtokában tehát 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 

http://www.perczel-bhad.extra.hu/
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közgazdászainak nagy része iskolánkban végzett, mely tény csak 
megerősíti iskolánk szakmai létjogosultságát.  
Érettségi után az alábbi szakmai végzettséget kínáljuk +1 év alatt 

Közgazdasági ágazat (érettségi után elhelyezkedhet Pénzügyi, 
statisztikai, biztosítási adminisztrátorként) 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
 Vállalkozási és bérügyintéző 

 
Hangsúlyosan szerepel az informatikai ismeretek oktatása is az 

iskolai életünkben. Öt PC terem biztosítja ennek tárgyi feltételeit. TIOP 
pályázat keretében teljesen megújult 2 informatika terem, 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. Ezzel párhuzamosan tanítványainkat gimnáziumi szinten 
készítjük fel az érettségire (amely egyenértékű gimnáziumi érettségivel) 
a közismereti tárgyakból (magyar, történelem, matematika, angol, 
német), és az alapműveltséghez tartozónak tekintjük a gépírást is. 
Intézményünk ECDL vizsgaközpont. Valamennyi tanulónknak 
lehetősége van a szakmai képzettség mellett az ECDL vizsgát is tenni.  

Idegen nyelvi kínálatunk: német vagy angol (haladó, 
középhaladó és kezdő csoportokkal) nyelv. A későbbiekben a felsőfokú 
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oktatási intézményekbe felvételizni szándékozó tanulók számára 
biztosítjuk az emelt óraszámú képzést magyarból, történelemből, 
matematikából, idegen nyelvekből.  

Az iskolánkban működő tanirodában a diákok kis csoportokban 
ismerkedhetnek meg egy szimulált vállalat belső életével. Önálló 
vállalkozói, alkalmazotti munkát végeznek, kapcsolatot létesítenek más 
iskolák tanirodáival, gyakorló cégeivel. 

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

Csatlakoztunk az Ökoiskolák „családjához”. A pályázati úton 
elnyert Ökoiskola cím azt jelenti számunkra, hogy a képzési 
rendszerünkbe és a szabadidős tevékenységünkbe is beépítjük az 
ökoiskolai munkatervünk céljait és feladatait. A környezettudatos 
magatartást ÖKO-témahetek szervezésével is gyakoroljuk: egy-egy 
„zöld” nevezetes naphoz, témához kapcsolódó projektek megvalósítása 
zajlik osztályonként. 
Nemzetközi gazdasági oklevelet is szerezhetnek azok a tanulóink, akik 
jelentkeznek az EBCL vizsgára. A felkészítést vállaljuk és a vizsgát itt 
az iskolában teljesíthetik. 
Diákjainkat különféle pályázatokon, versenyeken való részvételre 
ösztönözzük, ahol mindig szép sikereket érnek el. 
Diákélet: 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. 
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Hisszük, hisz mindannyiunk érdeke, hogy iskolánkban valóban 
legyen diákélet, hogy jól érezhessük magunkat, amellett a kemény 
munka mellett, amit a tanulás jelent. 

Képzéseink: 
Ágazat Tanulmányi 

idő 
Tanult 
idegen nyelv 

Tagozat-
kód 

Közgazdasági 
ágazat 

4 év német, angol 61 
 

Felvételi 
követelmény: 

Nincs felvételi vizsga.  
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. 

Kollégium: Kollégiumi elhelyezést biztosítunk 
minden lánynak és fiúnak az utóbbi 
években felújított épületben 
(konditeremmel, teakonyhával, újonnan 
felszerelt informatikai teremmel) 

Nyílt napok 2013. november 14-16. (a „Mi a pálya” 
rendezvény ideje alatt) 

2013. november 21. 8 óra (részletes 
információk a honlapon) 

2014. január 8. 8 óra (részletes 
információk a honlapon) 
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM VÁLYI PÉTER SZAKKÉPZŐ ISKOLAI 

TAGINTÉZMÉNY 

Cím: 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 
Telefon: 06-74-471-127 
E-mail: valyi@valyi.szltiszk.hu 
Honlap: www.valyip.hu 
Igazgató: Kissné Herczeg Anikó 
Pályaválasztási felelős: Müller Katalin 
OM azonosító: 200914 

 
Intézményünkben általános iskolát és középiskolát végzett tanulók 
számára folytatunk szakközépiskolai, képzőművészeti szakközépiskolai 
és szakiskolai szakképzést, felnőttek számára internet alapú esti 
gimnáziumi képzést. A szakmai képzés területei igazodnak a piaci 
követelményekhez. 
A Vályi Tamási város és környéke legnagyobb középiskolája. 
Iskolaépületeink színvonalas oktatási körülményeket biztosítanak. 
Korszerű számítástechnikai szaktantermek, multimédiás szaktanterem, 
nyelvi labor állnak tanulóink rendelkezésére. A kínált szakmák 
mindegyikében megfelelő iskolai gyakorlati bázissal rendelkezünk.  
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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 és 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.  

Képzéseink: 

Ha érettségizni szeretnél: 
A szakközépiskolai ágazatokhoz kötődő képzésekhez betölthető 
munkakörök kapcsolódnak, amelyekkel az új típusú szakmai érettségi 
letétele után munka vállalható. A 8. osztályt sikeresen befejezőknek 3 
szakközépiskolai ágazatban tervezünk osztályt indítani: 

Szakközépiskolai 
ágazat 

Érettségi után betölthető 
munkakör 

Érettségi után 
szerezhető szakmai 
végzettség 

Kód 

Képző- és 
iparművészet  

Dekorációs festő, reklámtábla 
festő Grafikus (+ 1 év) 41 

Kereskedelem Kereskedelmi ügyintéző Kereskedő (+ 1év) 42 

Távközlés IT eszköz karbantartó 
Infokommunikációs 
hálózatépítő és 
üzemeltető 

43 

Közszolgálat (ÚJ!) Rendvédelmi pályára 
előkészítő képzés 

Érettségi után, sikeres 
felvételi eljárás esetén a 
BM által fenntartott 
iskolában Rendőr 
tiszthelyettes 
szakképesítés (+ 1,5 év) 
szerezhető. 

44 
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Ha szakmát szeretnél:  
A szakiskolai képzés keretében a 8. általános iskolai végzettséggel 
rendelkezők 3 éves, szakmai vizsgára történő felkészítésbe 
kapcsolódhatnak be. Tanulmányaik során a szakképzés megkezdéséhez 
szükséges kompetenciákat a 9. évfolyam sikeres elvégzésével 
szerezhetik meg, szakmai gyakorlatukat az iskola tanműhelyeiben 
biztosítjuk. A tanulók ezt követően köthetnek tanulószerződést a 
gyakorlati oktatás céljából. A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság 
igazolása.  

Választható szakmák: 
Szakma Kódja Szakma Kódja 
Hegesztő (H) 81 Épület- és szerkezetlakatos 82 
Kőműves és hidegburkoló 
(H) 

83 Festő, mázoló, tapétázó 84 

Pincér 85 Szakács 86 
Vendéglátó eladó 87 Eladó 88 
Asztalos (H) 89 Víz-, csatorna- és közmű-

rendszerszerelő  
80 

(H)= HIÁNYSZAKMA, melynek tanulásáért tanulmányi eredménytől 
függően ösztöndíj jár. 

Felvételi követelmény: A  felvételnél  a  szakiskolában  és  a  
szakközépiskolában egyaránt az általános iskolából hozott 7. év végi és 
8. félévi jegyeket vesszük figyelembe. 
A művészeti képzés felvételi követelménye az alkalmassági vizsgán való 
részvétel. Az alkalmassági felvételi vizsga ideje: 2014. február 24. 
Pótló alkalmassági felvételi vizsga: 2014. március 3. 
Az alkalmassági vizsga követelményeiről honlapunkon (www.valyip.hu 
) adunk tájékoztatást. 
Kollégium: Leány- és fiúkollégiumunkban minden igénylőnek 
biztosítunk elhelyezést. 

Nyílt napok: 2013. november 21.-22., 2014. január 10. 8-12 óráig. 
Tájékozódási lehetőség 2013. november 14-16-án Szekszárdon, a „Mi 
a pálya?” megyei pályaválasztási rendezvényen. 

http://www.valyip.hu/
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TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS 
KOLLÉGIUM KOLLÉGIUMOK 

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

Telefon/fax: Tel: 74/501-099, 74/529-
330 

E-mail: kurdil@szltiszk.hu 
Kollégiumi 
intézményegység 
működéséért 
felelős vezető: 

Kurdi László 
főigazgató-helyettes 

OM azonosító: 200914 

Szekszárdon, Bonyhádon és Tamásiban is működik az iskolák mellett 
kollégium lányok, fiúk számára egyaránt. 
Minden kollégiumunk a tanulás segítését, az otthon pótlását, 
kompetenciák fejlesztését, diákjaink kulturálódását tekinti fő 
feladatának. A napi felkészüléshez 3 óra tanulószobát biztosítunk, 
szükség esetén több tárgyból korrepetáljuk tanulóinkat. 
A szabadidős tevékenységek alkalmat adnak arra, hogy kollégistáink 
tehetsége kibontakozhasson akár a sport, akár az előadóművészetek vagy 
a képzőművészetek terén. Pályázatokkal minden évben bővítjük az 
ezekhez szükséges eszközeinket. Minden kollégiumunkban van 
sportolásra alkalmas terem. Az erőfejlesztő- és fitneszgépek segítenek a 
fizikai erőnlét, az egészséges életvitel kialakításában, az egészség 
megőrzésében. Saját pályáinkon rendszeresek a kosárlabda- és 
focimérkőzések. Több diákunk kedvelt sportja az úszás és asztalitenisz, 
míg másoknak a biliárd és a rex, csocsó. 
Többféle szakkört működtetünk: kézműves, múzeumbarát, filmklub, 
modern tánc, sakk, kézimunka, gitárestek, stb. 

Szekszárd, Leánykollégium 

Cím: 7100 Szekszárd, Holub u.9. 
Telefon/fax: Tel: 74/510-282/120 Fax: 06/74-312-774 
E-mail: szipocsne@euszt.szltiszk.hu 
Kollégium-vezető: Szipőcsné Tóth Anikó 
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Négyemeletes lánykollégiumunk korszerűen felújított. Az első két 
szinten kétágyas, fürdőszobás szobák vannak. A harmadik és negyedik 
emeleten négyágyas szobák, emeletenként közös zuhanyzó, vizesblokk 
található. 
Az épületben két nívósan felszerelt, tágas konyha áll a tanulók 
rendelkezésére. Az egyéni felkészüléshez segítséget nyújt a kollégium 
földszintjén kialakított könyvtár, a korszerű számítógépekkel felszerelt 
olvasószoba és internet-terem. Évek óta kiemelt figyelmet fordítunk a 
környezeti nevelésre, a kollégium kertjének növényekkel való 
gazdagítását, Szekszárdon található tanösvények megismerését tűztük ki 
célul. 

Szekszárd, Fiúkollégium 
Cím: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u.15. 
Telefon/fax: Tel: 74/529-333/131 Fax: 06/74-529-334 
E-mail: aggl@szltiszk.hu  
Kollégium-vezető: Agg László 

A fiúkollégiumunkban 3 személyes, jó állapotú szobákban laknak 
diákjaink. Minden emeleten zuhanyzó, melegítőkonyha, zárható 
hűtőszekrény, tanulószoba található. Az elmúlt tanévben vehették 
birtokukba a tanulók az új számítógépekkel, internettel rendelkező 
informatika termet. A Székhelyintézmény valamennyi sportolási 
lehetősége (tornaterem, sportpálya) kollégistáink szabadidős 
feltöltődését szolgálja. A helyben főzött ízletes ebéd és vacsora 
minősége kiemelkedő a városban. 

Bonyhád, Kollégium 

Cím: 7150 Bonyhád, Perczel Mór u.44. 
Telefon/fax: Tel: 74/550-036 Fax: 06/74-454-424 
E-mail: serest@jokai.szltiszk.hu 
Kollégium-vezető: Kozáriné Seres Tünde 

A város egyik legszebb parkjában működő kétemeletes épület lány- és 
fiúkollégium: 60 férőhelyen 30 lányt és 30 fiút tudunk elhelyezni a 2-6 
fős szobákban. Mindenütt felújított vizesblokk és korszerű teakonyha 
található. Rendezvényeinknek kiváló helyszínt biztosít a klubszoba. 
Ebben a kollégiumban is újonnan kialakított internet-csatlakozással 

mailto:aggl@szltiszk.hu
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felszerelt informatikai terem működik. A kollégium minden olyan 
lehetőséget kihasznál és biztosít lakói számára, amit a városi művelődési 
intézmények nyújtanak. 

Tamási, Kollégium 

Cím (fiúkollégium): 7090 Tamási, Deák Ferenc u. 6-8. 
Telefon/fax: Tel: 74/570-874 Fax: 06/74-471-324 
Cím (leánykollégium): 7090 Tamási, Szabadság u.9. 
Telefon: 74/471-315 
E-mail: szantnerj@valyi.szltiszk.hu 
Kollégium-vezető: Szantner János 

A kollégium két telephelyen működik, külön a leány-, és külön a 
fiúkollégium. A Leánykollégium felújításra vár, a fiúkollégiumban 
igényesen kialakított 2-4 ágyas szobákban laknak tanulóink. Jól 
felszerelt informatika terem áll rendelkezésre a tanulás segítésére, a 
tágabb ismeretszerzésre és természetesen a játékra is. Az iskola 10.000 
kötetes könyvtárában a szükséges szépirodalmi és szakirodalmi művek 
valamint lexikonok megtalálhatóak. E mellett kiváló sportolási 
lehetőséget teremt az iskola sportcsarnoka is 

Várunk kollégiumainkba Tolna és a környező megyék településeiről, 
a Szent László Szakképző Iskola minden tagintézményéből! 
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HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 
GIMNÁZIUM TOLNAI LAJOS GIMNÁZIUMI ÉS 

KOLLÉGIUMI TAGINTÉZMÉNYE 

Cím:  7064 Gyönk, Rákóczi u. 555. 
Telefon/fax:  74/448-012 
E-mail: mail@tlgimi.hu 
Intézményvezető: dr. Humné Szentesi Katalin 
Tagintézményvezető: Muthné Simon Erika  
OM azonosító:  036360 
Gimnáziumunkba és kollégiumunkba olyan fiatalokat várunk, akik 
nyitottak az új oktatási formákra, szeretnének helyben nyelvvizsgát 
szerezni, külföldi kapcsolatokat kialakítani, segítséget szeretnének 
tanulási problémáikban, ill. szívesen bekapcsolódnak 
sporttevékenységekbe. 

A 2014-2015-ös tanévben induló képzési formák és kódjaik: 
Ø6 évfolyamos német nemzetiségi      01 
Ø4 évfolyamos német nemzetiségi      02 

Ø6 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 03 
(pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási – zavarral küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek.)  

Ø4 évfolyamos általános tantervű      04 
Ø4 évfolyamos általános tantervű, sport (kézilabda) specializáció
         05 

Ø4 évfolyamos általános gimnáziumi képzés 06 
(pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartás-szabályozási – zavarral küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek. )  

Minden tagozaton ECDL - vizsga lehetőség. 

A felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények 
alapján döntünk. 

● a  9.  évfolyamba  jelentkezők  esetében  a  rangsorolás  a  7.  

mailto:mail@tlgimi.hu#_blank
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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:  2013. 11. 30. (szombat) 900- 1200 

2013. 12. 04.  (szerda) 800- 1100 (óralátogatási lehetőség) 
2013. 12.21. (szombat) 800- 1100 

Valamennyi képzési formában az utolsó két évfolyamon emelt szinten 
biztosítjuk 
a továbbtanulásra való felkészülést a következő tantárgyakból: magyar 
nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, biológia, 
informatika. 

A tanórán kívüli lehetőségek: 
-   Újságírás, 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. 

- Nyelvvizsgák helyben: 
ØÖSD (osztrák egynyelvű) 
ØDSD (német egynyelvű) 
- Németországi ösztöndíjak – nyelvgyakorlás: 
Ø3 hetes nyári Goethe ösztöndíj 
Ø6 hetes ösztöndíj Baden - Württembergben 
ØCserekapcsolatok 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./ programokban veszünk részt). 
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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.) 

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. 
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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ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Cím: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. 
Telefon: 75/519-300 
Fax: 75/414-282  
e-mail: eszi@eszi.hu 
honlap: www.eszi.hu 
Igazgató: Szabó Béla 
Pályaválasztási felelős: Tormáné 
Győrfi Éva 
OM azonosító: 036396  

Iskolánk alapítója a 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 gépészet, az elektrotechnika-elektronika, a 
környezetvédelem-vízgazdálkodás, a közgazdaság, az ügyvitel, és az 
informatika területeihez tartoznak. Népszerű, jól hasznosítható 
szakmákra készítünk fel és a felsőfokú továbbtanuláshoz is magas szintű 
ismereteket nyújtunk. 

9-12. évfolyamon közismereti képzés mellett a szakmai alapozó képzés 
időszaka van. A tanulmányok megfelelő szintű teljesítése mellett nagy 
hangsúlyt fektetünk diákjaink informatikai fejlődésére, nyelvtanulásuk 
elősegítésére, a rendszeres testnevelésre és arra, hogy tartalmas, vidám 
diákéletük legyen. Fontosnak tartjuk az érettségi jó eredményét, a 
profilunkba illő tantárgyakból biztosítjuk az emeltszintű érettségire való 
felkészülést is. 
Az érettségit követően minden ágazatunkban kínálunk szakmai 
továbbtanulási lehetőséget. Egyetlen tanév alatt felkészítjük diákjainkat 
a szakmai vizsga sikeres 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 idő.  

mailto:eszi@eszi.hu
http://www.eszi.hu/
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ÁGAZATI KÉPZÉSEINK RÖVID ISMERTETÉSE: 
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. 
INFORMATIKA (Tanulmányi terület kód: 11) 

Szoftverfejlesztők, programozók vagy rendszergazdák 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, és a PLC programozásban. 
GÉPÉSZET (Tanulmányi terület kód: 13)  

Az energetikai ágazatba, elsősorban a gépgyártás területére képezünk 
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 vizet, levegőt, talajt, természetet érintő problémákat, az erőművek 
környezetvédelmét, és ezeket kezelni képesek.  
KÖZGAZDASÁG (Tanulmányi terület kód: 15)  

Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi működését, az adózást, a 
gazdaság mozgatórugóit ismerő szakembereket képezünk. 
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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, idegen nyelvű kapcsolattartásban. 

FELVÉTELI VIZSGA 
Felvételi vizsgára az általános iskolában beszerezhető jelentkezési lappal 
lehet jelentkezni. Iskolánk írásbeli felvételi vizsgahely, ahol várunk 
minden felvételizőt!  
ÍRÁSBELI: Magyar nyelvből és matematikából, az általános tantervű 
képzéshez központilag kiadott egységes feladatlapokkal 2014. január 
18. 10.00 órakor. 
SZÓBELI: Rövid beszélgetés, vizsgafeladatok nélkül 2014. február 28. 
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)  

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM 
Kezdési időpont: 2013. október 8. 14.30 óra 

Második csoportnak: 2013. november 14. 14.30 óra 
(részletes ismertetés a www.eszi.hu honlapon) 

TOVÁBBTANULÁSI NYÍLT NAPOK az ESZI-ben 
2013. október 4-én 14.00 órától 

2013. november 21-én 16.00 órától 

 

 

http://www.eszi.hu/
http://www.eszi.hu/
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PAKSI VAK BOTTYÁN GIMNÁZIUM 

Az iskola címe: 7030 Paks, Dózsa György út 103.  
Az iskola OM azonosító kódja: 036 391  
Telefon: 75/ 510-210; 510-211  
Fax: 75/ 510-971  
E-mail: vbgimi@paks.hu  
Honlap: http://vakbottyangimnazium.hu  

A 2014/2015. tanévben induló osztályaink és kódjaik:  

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.  

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 vagy biológiából és fizikából 
együttvéve 2,5 többletóra választását jelenti a komplex természet-
tudományos csoportban. Az emelt szintű oktatás matematikából kis-
csoportos oktatási formával párosul.  

nyelvi osztály humán vagy informatika irányultsággal  
43 emelt óraszámú nyelvi képzés  
többletórák magyarból, történelemből és művészettörténetből  
44 emelt óraszámú nyelvi képzés  
többletórák informatikából  
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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. Tanulmányaik befejezéséig 
biztosítjuk számukra az emelt óraszámú nyelvtanulást, informatikából a 
csoportbontást és a felkészítést az ECDL vizsgára.  

Az idegen nyelvek tanulása  
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.  

négy évfolyamos gimnázium  
· két idegen nyelv tanulása kötelező  
· mindkét idegen nyelvet legalább heti 3 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  
· nyelvtanításunkat a vizsgaképes tudás megszerzése érdekében 

intenzív nyelvtanfolyamokkal egészítjük ki  
· megfelelő szorgalmú tanulóinkat felkészítjük az előrehozott, majd a 

szintemelő érettségi vizsgára  
 



 99 

Rendszeresen részt veszünk európai uniós pályázatokon, amelyek 
tanítványaink intenzív nyelvgyakorlását, csereutazásokban való 
részvételét teszik lehetővé. Jelenlegi partnereink: Finnország, Izland, 
Szlovákia, Törökország, valamint Belgium, Franciaország, Hollandia, 
Lengyelország, Németország, Olaszország és Spanyolország.  

Választható foglalkozások  
Speciális tárgyként választható a 11-12. évfolyamon heti 2, ill. 3 órában:  
 - magyar nyelv és irodalom  - biológia  
 - történelem  - földrajz  
 - matematika  - rajz- vizuális kultúra, 

 művészettörténet  
 - fizika  - idegen nyelvek  
 - kémia  - informatika  
 - mozgóképkultúra és médiaismeret - testnevelés  

Tanfolyami 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  
 - vers- és prózaíró kör  
 - tánc és ugrókötél csoport  

Szabadidős sportolási lehetőségek:  
 - sportköri tevékenység: atlétika, torna, röplabda, kosárlabda, úszás,  

floorball sportágakban, 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, 
akkreditál kiváló tehetségpontként kiemelt feladatunk a 
tehetséggondozás és a felzárkóztatás.  
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Nyílt napok  
Részletesebb információt szerezhetnek induló osztályainkról, az 
iskolában folyó nevelő-oktató munkánkról, a Vak Bottyán Gimnázium 
működéséről és belső életéről, ha meglátogatják intézményünket, részt 
vesznek nyílt napjaink programján, ill. tehetséggondozó és felkészítő 
foglalkozásokon.  

Intenzív felvételi előkészítő magyarból és matematikából:  
2013. október 4-től (péntekenként) 15 órától  
Telefonos bejelentkezéssel bármikor fogadunk érdeklődő általános 
iskolai pedagógusokat, diákokat, diákcsoportokat vagy egyénileg 
érdeklődő szülőket.  

Hat évfolyamos gimnázium nyílt napja:  
- 2014. január 10. /péntek/ 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.  

Nyílt nap a nyolcadikosok számára:  
- 2013. november 8-án 7 45 – 1320 az érdeklődő diákok és szülők 

tanórákon megismerkedhetnek az iskolában folyó képzések 
sajátosságaival.  

- 2013. november 15. /péntek/ 1615 -től tájékoztató előadás a 
beiskolázásról  

A felvételi eljárás rendje:  
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.  

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

2014. január 18. /szombat/ 10 óra  
A felvételről szóló döntést a hozott tanulmányi eredmények (max. 60 
pont) és az írásbeli teljesítmények (átszámítva magyar nyelv max. 30 
pont, matematika max. 30 pont) figyelembevételével hozzuk meg.  

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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SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM 

 

4 évfolyamos képzés:     1 osztály 
A képzés a négy évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapul, de az 
angol nyelvet emelt óraszámban (heti 5 óra, kezdő és haladó csoport) 
tanulják a diákok. Második idegen nyelvként választható a német vagy 
az olasz nyelv. 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: 2013. november 29-30. 8 órától 
6 évfolyamos képzés:     1 osztály  
A képzés a hat évfolyamos gimnáziumi kerettanterven alapul, de az 
angol vagy német nyelvet emelt óraszámban (heti 5 óra) tanulják a 
diákok. Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 
(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, egy idegen nyelv, 
informatika, természetismeret) 7. év végi és 8. félévi eredménye alapján 
készített rangsor szerint döntünk.  
Nyílt nap: 2013. december 6-7. 8 órától 
Iskolánkban nagy figyelmet fordítunk az esetleges egyéni gondok, 
problémák megoldására, valamint fontosnak tartjuk a diákokban rejlő 
képességek kibontakoztatását, az egyéni motivációt. 
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. A jól felszerelt informatikai szaktantermek, az 
interaktív táblák, a tanulói laptopok lehetővé teszik „digitális 
írástudás” fejlesztését. A rendhagyó órák, a tehetséggondozó 
szakkörök, a délutáni sportfoglalkozások (pl. „gyorstollaslabda”, lány 
labdarúgás), a diákok által szervezett iskolai programok (gólyaavató, 
szalagtűző, karácsonyi műsor, diáknap) a nemzetközi projektekben való 
részvétel teszik mozgalmassá a diákéletet. 
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Diákjaink a sikeres érettségi vizsga után főiskolákon, egyetemeken 
tanulnak tovább, de többen választják a felsőoktatási szakképzést vagy 
az érettségi utáni szakképzést is. 
Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben; nézze meg 
honlapunkat! 

 Sztárai Mihály Gimnázium Tolna, Bajcsy-Zs.u.73. 
Telefon/fax/: 74/440-571 

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet 
E-mail: gimi@sztaraigimi.hu            Honlap: http://www.sztaraigimi.hu 
 
 

 
 

mailto:gimi@sztaraigimi.hu
http://www.sztaraigimi.hu/
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CIKÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA II.GÉZA GIMNÁZIUM 

BÁTASZÉK 

7140 Bátaszék, Kossuth u. 38-42. 
Tel./Fax: 74/493-358 
E-mail: geza-bataszek@freemail.hu 
Honlap: www.gezagimi.hu 
OM azonosító: 201327-004 

Felvilágosítást ad: 
Sümegi József igazgató 
Neidhardtné Gyarmati Erzsébet igazgatóhelyettes 

Képzési kínálat 

Iskolánk célja:   
Ø 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 

Ø a diákokban rejlő képességek minél jobb kibontakoztatása 

Mindezek biztosítéka: iskolánk családias, humánus légköre, igényes 
oktatás, következetes, rendszeres értékelés.  

Hatévfolyamos képzés 
Tagozatkód: 01 

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

megszerzésére 

Specialitások: 
Ø 7-8. évfolyamon a matematika és idegen nyelv oktatása emelt 

óraszámban 
Ø második idegen nyelv tanulására lehetőség fakultatív formában 

mailto:geza-bataszek@freemail.hu
http://www.gezagimi.hu/
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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: 
Ø négy év alatt készül fel a diák az érettségi vizsgára 
Ø a középiskolai tananyag alapos elsajátítása 
Ø  lehetőség nyelvvizsga és előrehozott érettségi megszerzésére 

Specialitások: 
Ø 9-10. évfolyamon a matematika és informatika  oktatása emelt 

óraszámban 
Ø 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: 
Ø angol 
Ø német 

- fakultációs formában: 
Ø francia 
Ø latin 
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Felkészítés középszintű érettségi vizsgára 
- 10-13. évfolyamon: 
Ø kötelező érettségi tárgyak 
Ø földrajz 
Ø biológia 
Ø informatika 

Felkészítés emelt szintű érettségi vizsgára 
- 10-13. évfolyamon: 
Ø magyar nyelv és irodalom 
Ø történelem 
Ø angol és német nyelv 
Ø matematika 
Ø fizika, biológia 
Ø informatika 

Meleg étkezés: az iskolai menzán 

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

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

Szabadidős tevékenység 
Ø úszás 
Ø labdarúgás 
Ø kosárlabda 
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Diákjaink támogatása 

Alapítványunk anyagi támogatást nyújt: 
Ø tantárgyi és nyelvi táborokhoz 
Ø felkészítőkhöz 
Ø versenyekhez 
Ø külföldi tanulmányutakhoz 
Ø múzeum-, hangverseny-, színházlátogatásokhoz 

Iskolai hagyományok 

Ø Géza-napi felvonulás 
Ø Géza-napi gálaest 
Ø Géza-napi versenyek 
Ø iskolai ünnepségek 

A gimnázium által szervezett megyei versenyek:  
2014. február 11. 
Géza napi megyei művelődéstörténeti verseny 
2014. február 18. 
Géza napi szavalóverseny 

Várunk minden érdeklődő diákot nyílt napunkon: 

2013. december 6.(péntek), 2014. január 31. (péntek) 
8-10 óráig óralátogatási lehetőség 

10 órakor igazgatói tájékoztató és ismerkedés 
 az intézménnyel szülőknek, diákoknak 

A jelentkezési lapok beadási határideje: 2014. február 14. 
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DUNAFÖLDVÁRI- BÖLCSKEI- MADOCSAI ÁLTALÁNOS 
ISKOLA, AMI, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA MAGYAR 

LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA 

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: Csizmadiáné Mihálovics Magdolna 
OM azonosító: 201167 
GIMNÁZIUMI  KÉPZÉS   

7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. 
Tel.: 75/ 541-269, 75/ 541-270 
 
A gimnáziumban jelenleg 4 és 6 osztályos képzés folyik. Intézményünk 
kisebb iskolának számít, ezért 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 iskolánkat.   
A tantestület legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy a tanulókat - 
képességeik kibontakoztatásával- felkészítse a sikeres érettségi, felvételi 
vizsgára; a sikeres pályaválasztásra. 
Ennek érdekében ösztönözzük diákjainkat a középiskolai versenyeken 
részvételre, melyek költségeit az „Áldozzunk Gyermekeink Tudásáért” 
Alapítvány támogatja. 
A tanulmányok elmélyítése, a tantárgyi versenyekre való felkészülés 
érdekében 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) támogatjuk a versenyzésben. 
 

http://www.magyarlaszlogim.atw.hu/
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Mindennapjainkat tudományos előadások, hagyományos iskolai 
rendezvények, kirándulások, rendszeres túrák és havonkénti 
színházlátogatások teszik színesebbé.  
Az intézményben mindenki számára biztosítunk étkezési lehetőséget, 
kollégiumunk nincs. 
Az iskola és diákközössége széleskörű, meghatározó kapcsolatokkal 
rendelkezik a város közéletében. A diákok, tanárok részt vállalnak 
Dunaföldvár közéleti, kulturális eseményeiben, tagjai a város és a 
környékbeli települések sport és kulturális egyesületeinek. 
1995 óta a németországi testvérváros, Weikersheim középiskolájával 
szoros kapcsolatot alakítottunk ki. Ennek keretében évente tanárok, 
diákok kölcsönös látogatására kerül sor. A dunaföldvári és környékbeli 
civil és sportszervezetekkel együttműködünk, s több éve kapcsolatot 
ápolunk az olaszországi Magenta gimnáziumával is. 

A képzés rendje:  
Iskolánkban általános tantervű osztályok vannak, tantárgyi rendszerünk 
és óraterveink biztosítják a tanulóknak az esetleges iskolaváltás 
lehetőségét. Az intézményben 3 idegen nyelv (angol, német, orosz) 
közül választhatnak diákjaink. 

 A 20014/ 2015-ös tanévre tervezett induló osztályok: 
- 4 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 01 
- 6 évfolyamos képzés – 1 osztály tagozatkód: 02 

A négyosztályos képzési formában (9-12. osztály) diákjaink 
csoportbontásban tanulják az informatikát, a matematikát és az idegen 
nyelveket. 
A hatosztályos képzési forma (7-12. osztály) nyugodtabb haladási 
tempóra ad lehetőséget, több idő jut az egyes szaktárgyakon belüli 
elmélyülésre, a törzsanyagból való kitekintésre. A diákok 
csoportbontásban tanulják a magyar nyelvet, informatikát, 7-12. 
évfolyamon a matematikát és az idegen nyelveket. 
Mindkét képzési formában az utolsó két évfolyamon biztosítjuk az 
emelt szintű érettségire való felkészülést a következő tantárgyakból: 
magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelvek, 
fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika. 
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Felvétel:  
A négy évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről az általános 
iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk.  A felvételi pontszámot 
10 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, 
idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika) 7. év végi, 8. 
félévi érdemjegyekből számoljuk (max. 100 pont). 
A hat évfolyamos képzés esetében a felvételi kérelmekről szintén az 
általános iskolai tanulmányi eredmények alapján döntünk. A felvételi 
pontszámot 6 tantárgy (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv, informatika) 5. év végi, 6. félévi 
érdemjegyekből számoljuk (max. 60 pont) 
Nyílt napot a 6. és 8. osztályosok számára 2013. november 19-én, 
kedden 8 órától tartunk, de előzetes időpont egyeztetéssel más napokon 
is szeretettel várjuk az iskolánk iránt érdeklődőket!  

SZAKISKOLAI és SPECIÁLIS SZAKISKOLAI KÉPZÉS  

Dunaföldvár, Templom u. 9. 
Tel.: 75/ 541-265, 541-266 
A szakiskolában és a speciális szakiskolában a 3 éves szakképzést 
vezettük be a szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv 
alapján.  
A 9. évfolyamban diákjaink iskolai tanműhelyben sajátítják el a szakma 
alapjait, 10. osztálytól tanulószerződéssel vállalkozásokban tanulják a 
választott szakmát. Tanulmányi eredménytől függően ösztöndíjban 
részesülnek, hiányszakmák esetén állami ösztöndíjat is kaphatnak. 
A felvétel tanulmányi eredmény alapján történik, de egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek is meg kell felelniük a hozzánk 
jelentkezőknek. 
 
A szakiskolában 2014/2015. tanévben egy kilencedik osztályt 
indítunk:  

21. kód: elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás. A szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet: 

· épület- és szerkezetlakatos. 
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22. kód: elméleti és gyakorlati gépészet szakmacsoportos 
oktatás. A szakképzési évfolyamok és a szakmai és 
vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet:  

· hegesztő,  

amely hiányszakma a régióban. 

A speciális szakiskolában az alábbiakra van lehetőség: 
23. kód: 9.E osztályban speciális tanterv szerint tanulásban 
akadályozott diákok tanulnak a tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye 
alapján. Speciális szakiskolai kerettanterv előkészítő évfolyama 
után  

· falusi vendéglátó  

2 éves rész-szakképesítés megszerzésére van lehetőség. A képzés 
kis létszámú csoportokban történik. 

 
Nyílt napot a 8. osztályosok számára 2013. november 19-én, kedden 8 
órától tartunk. 
Előzetes időpont egyeztetéssel más napokon is szeretettel várjuk az 
iskolánk iránt érdeklődőket!  
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VAK BOTTYÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

Cím: 7081 Simontornya, Hunyadi út 15. 
OM azonosító: 036371 
Telefon/fax: 74/486-139 
E-mail: vabosim@freemail.hu  
www.vakbottyan-stornya.sulinet.hu 
Intézményvezető: Kovács Jánosné Lengyel Ilona   
Telefon: 74/486-139 
Pályaválasztási felelős: 
Menyhártné Szűcs Ildikó  ig. h. (általános iskola)  
Telefon/fax: 74/486-914 
Horváthné Farkas Rita ig. h. (gimnázium) Telefon/fax: 74/486-914 

A kisgimnáziumokra jellemző családias hangulatú gimnáziumi 
tagozatunkon a képzés normál oktatással a 9. évfolyamon indul. 
Tanulható tantárgy emelt szinten: informatika.  
A 9. évfolyamon folytatható a tanulás nyelvi előkészítő osztályban 
is.   
Az intézmény számtalan sportolási lehetőséget biztosít diákjainak a 
sportcsarnokában, kiemelt sportágunk a kézilabda.  
A 2014/2015-ös tanévre tervezett gimnáziumi képzések 

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

Iskolai nyílt napok: 2013. december 12-13.  9.00 – 12.00 

mailto:vabosim@freemail.hu
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TAMÁSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM BÉRI 
BALOGH ÁDÁM GIMNÁZIUMI ÉS KOLLÉGIUMI 

TAGINTÉZMÉNYE 

Cím:7090 TAMÁSI, BEZERÉDJ U. 1. 
Telefon: 06-74/471-633 
Fax: 06-74/473-916 
E-mail: bbag.tamasi@gmail.com 
Honlap: www.beri-tamasi.sulinet.hu 
Főigazgató: Pécsi Gábor 
Tagintézmény-vezető: Némethné Pálinkás Veronika 
OM azonosító: 036370 

I. Képzési típus: 8 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi 
előkészítővel 
1 osztály, 34 fő 

01 8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német 
nyelv, a második idegen nyelv  a(z) angol nyelv vagy a(z) orosz 
nyelv; emelt szintű oktatás informatika és német nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 
beszédfogyatékos,  pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő, halmozottan 
fogyatékos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók  is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; megj.: A tanulóknak kollégiumi elhelyezést 
biztosítunk.  

02  8 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 
nyelv, a második idegen nyelv  a(z) német nyelv vagy a(z) orosz 
nyelv; emelt szintű oktatás informatika és angol nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 
beszédfogyatékos,  pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő, halmozottan 
fogyatékos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

mailto:bbag.tamasi@gmail.com
http://www.beri-tamasi.sulinet.hu/
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küzdő tanulók  is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; megj.: A tanulóknak kollégiumi elhelyezést 
biztosítunk.  

II. Képzési típus: 4 évfolyamos gimnáziumi képzés nyelvi 
előkészítővel 
1 osztály, 34 fő 

03 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő német nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) német 
nyelv, a második idegen nyelv  a(z) angol nyelv vagy a(z) orosz 
nyelv; emelt szintű oktatás informatika és német nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 
beszédfogyatékos,  pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő, halmozottan 
fogyatékos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók  is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; megj.: Választható szakirányok: humán, 
reál, természettudományos. A tanulóknak kollégiumi elhelyezést 
biztosítunk.  

04 4 évfolyamos + 1 évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből; 
gimnáziumi kerettanterv; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol 
nyelv, a második idegen nyelv  a(z) német nyelv vagy a(z) orosz 
nyelv; emelt szintű oktatás informatika és angol nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területre mozgáskorlátozott, 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 
beszédfogyatékos,  pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási - zavarral küzdő, halmozottan 
fogyatékos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók  is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; megj.: Választható szakirányok: humán, 
reál, természettudományos. A tanulóknak kollégiumi elhelyezést 
biztosítunk.  

05  4 évfolyamos gimnáziumi képzés levelező tagozaton 
  4 évfolyamos gimnáziumi képzés; „általános” kerettanterv; az 
első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az 
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angol nyelv. A tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
látássérült (gyengénlátó), hallássérült (nagyothalló), 
beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján. 
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VM DASZK, SZAKKÉPZŐ ISKOLA – APPONYI SÁNDOR 
MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM  

LENGYEL 

Cím:   7184 Lengyel, Petőfi u. 5. 
Telefon: 74/582-513 
E-mail:  info@apponyis.sulinet.hu 
Honlap: www.apponyis.sulinet.hu 
Igazgató: Bujdosó Lászlóné 
Pályaválasztási  
felelős:  Várhegyi Erzsébet 
OM azonosító: 036410 
Biztonságos, nyugodt környezetben a VM DASZK Apponyi Sándor 
Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium a következő 
továbbtanulási lehetőségeket kínálja az általános iskolai tanulók 
számára. Felvételi az általános iskolai eredmények alapján történik. 
Várjuk a mezőgazdaság, környezetvédelem iránt érdeklődő fiatalokat.  

Szakirány:    Feltétel  Képzési idő 
Szakközépiskolai képzés 

- Környezetvédelem, vízgazdálkodás 31 tagozatkód   4 év 
- Mezőgazdasági gépész  32 tagozatkód   4 év 
- Mezőgazdaság   33 tagozatkód   4 év 

Szakmai képzés 
- Mezőgazdasági gazdaasszony  34 tagozatkód    3 év 

falusi vendéglátó 
- Mezőgazdasági gépész  35 tagozatkód    3 év 
- Kertész    36 tagozatkód   3 év 
- Dísznövénykertész   37 tagozatkód   3 év 
- Virágkötő és virágkereskedő 38 tagozatkód   3 év 

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.  
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Érettségi után a további képzési lehetőségeket kínáljuk: 
Mezőgazdasági gépész technikus 
Mezőgazdasági technikus 
 

Nyílt nap: 2013. november 20. 
             2014. január 15. 
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PAKSI I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Iskolánkról 
 A  Paksi  I.  István  Szakképző Iskola  a  paksi  és  Paks  környéki  
vállalkozások munkaerőigényét igyekszik kielégíteni. Mindenkori 
szakmaválasztékunkat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően állítjuk 
össze, különös hangsúlyt fektetve a hiányszakmák oktatására. 

 A paksi vállalkozásokkal rendkívül szoros együttműködésben 
állunk, hiszen a legtöbb gyakorlati képzőhelyünk közvetve, vagy 
közvetlenül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt-vel együttműködésben 
dolgozik. Tanulóink rendkívül magas követelmény és minőségi 
elvárások mellett sajátítják el a szakma sajátosságait a képzési idő alatt.  

Iskolánk érzékeny a technikai és technológiai innovációra, ezért 
folyamatos résztvevői vagyunk a szakképzésben zajló pályázatoknak. 
(Pl.: Decentralizált, TÁMOP stb.) Tantermeink az Európai Unió 
színvonalának felelnek meg, gyakorlati műhelyeink a mindenkori 
legmodernebb eszközökkel vannak felszerelve.  

Iskolánk diákjai számára minden évben több lehetőséget 
biztosítunk a legnagyobb, Magyarországon is telephellyel rendelkező 
vállalatok bemutatására. Szakmai tapasztalatszerzés céljából az AUDI 
(győri), a MERCEDES (kecskeméti), a HANKOOK (dunaújvárosi) és a 
VIESSMANN (dombóvári) üzemegységébe szervezünk tanulmányutat. 

Iskolánk volt tanulói közül többen helyezkedtek el sikeresen a 
fent említett vállalatoknál. 

Iskolánk a 2014/15-ös tanévben az alábbi szakmai területekre 
várja a korszerű, fejlődő ismeretekre vágyó diákokat. 

Paksi I. István Szakképző Iskola 
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: Fodor Péter, Vájer Mátyásné 
OM azonosító: 036 418 

mailto:info@paszi.hu
http://paszi.hu/elerhetosegek/www.paszi.hu
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Szakiskola 

(3 éves képzés) 
Választható szakmák 

Hegesztő * 
OKJ: 34 521 06 

Kód: 
02 

Kőműves és hidegburkoló * 
OKJ: 34 582 08 

Kód: 
03 

Festő, mázoló és tapétázó 
OKJ:34 582 04 

Kód: 
04 

Épület és szerkezetlakatos 
OKJ:34 582 03 

Kód: 
05 

Szociális gondozó és ápoló 
OKJ:34 762 01 

Kód: 
06 

Női szabó 
OKJ:34 542 06 

Kód: 
07 

Szakmákra 
jelentkezhetnek: 

 
- 8. vagy több 

évfolyamot végzett 
tanulók 

- Gimnázium 
bármely 
évfolyamán végzett 
tanulók 

- Érettségizett, 
középiskolát 
végzett tanulók 

- Szakmával 
rendelkezők 

Textiltermék összeállító 
OKJ:21 542 02 

Kód: 
08 

Asztalosipari szerelő 
OKJ:21 543 01 

Kód: 
09 

- 15. életévét 
betöltötte, de a 16-
ot nem érte el 

- Legalább hat 
általános iskolai 
évfolyamot 
sikeresen elvégzett 

 *  Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjjal támogatott 
szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben 

Szakközépiskola + technikus képzés 
 (9-12. évfolyam) 

Választható szakirány 
Informatika 

szakirány 
 

Kód: 01 Az oktatás során kiemelkedő 
szerepet kap az informatika 
alapozó szakmacsoportos oktatás 
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 (13. évfolyam) 

Választható szakirány 
CAD – CAM 
informatikus 

OKJ: 54 481 01 

Kód: 11 Előképzettség: informatika 
tantárgyból minimum 
középszintű érettségi 

Érettségivel rendelkezők számára 
Esti képzés (2 év) 

Szakmai előképzettség esetén 1 év 

Választható szakirányok 
Gépgyártás 
technológiai 

technikus 
OKJ: 54 521 03 

Kód: 21 Előképzettség: egyéb 
gépésztechnikusi végzettség 

Épületgépész 
technikus 

OKJ: 54 582 01 

Kód: 22 Előképzettség: egyéb 
gépésztechnikusi végzettség 

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

Gyere el nyíltnapunkra, ismerkedj meg tanműhelyeink 
felszerelésével! 

Pl.:inverteres hegesztőgépek plazmavágó és forgácsoló gépek, CNC-
marók, döngölő és simító gépek, kézi szerszámok. 

 
Érdeklődj nyílt napjainkon: 2013. november 18-án, 8 órától 

és 2014. január 20-án, 13:30-tól 
Helyszín: Paksi I. István Szakképző Iskola (Paks, Iskola u. 7.) 
Látogasd meg folyamatosan frissülő honlapunkat! 

www.paszi.hu 
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BONYHÁDI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 
ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ARANY JÁNOS 

GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉGE 

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

www.boni.info.hu  
gimi.arany@gmail.com  
Igazgató: Adorján Gyöngyi  
Igazgató helyettes: Boda István  
OM azonosító: 036263 

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.  
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 

http://www.aranyjanosiskola.hu/
http://www.boni.info.hu/
mailto:gimi.arany@gmail.com
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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.  
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 
képességévei 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, illetve 2 korszerű 
számítástechnika-terem is.  
Kollégiumi elhelyezést szükség szerint biztosítunk!  
Hagyományos rendezvényeink:  
· szecskaavató  
· szaktárgyi hónapok  
· tanulmányi kirándulások (német, angol, illetve lengyel utazás 

lehetősége)  
· Szalagtűző, Ki Mit Tud  
· nyelvvizsgára való felkészülés  

Nyílt nap:2013. november 8. (péntek) - 07.45 
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BAPTISTA „ESÉLY” SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
A DAR TISZK TAGINTÉZMÉNYE 

7100 Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3.  
Tel./fax: 74/511-743 
E-mail: info@esely-szekszard.sulinet.hu  
OM:100520 

2014/2015-ös 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. 
 
Iskolánk felvételi vizsgát nem szervez. A képzéseink 3 éves szakiskolai 
képzések, szakiskolai közismereti kerettanterv és a 2012. augusztusban 
elfogadott OKJ-hez kiadott képzési programok alapján.  

A közismereti képzés kompetencia fejlesztési területei: 
Olvasás-szövegértés, kommunikáció, informatika évi  36  órában,  
mindhárom képzési évfolyamon, informatikából elsősorban a szakmai 
számítások, költségvetés-tervezés, e-irodai alkalmazások alkalmazására 
felkészítéssel; 
Természetismeret évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon, 
elsősorban a szakmai képzés jellegének megfelelő kémiai, fizikai, 
biológiai ismeretekkel megerősítve;  

mailto:info@esely-szekszard.sulinet.hu
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Társadalomismeret évi 36 órában, mindhárom képzési évfolyamon, 
elsősorban vállalkozói, önérdek-érvényesítési képességek fejlesztésével 
megerősítve;  

Testnevelés heti 3+2 órában, felmenő rendszerben, uszodahasználati 
lehetőséggel; 

Német idegen nyelv évi 72 órában, mindhárom képzési évfolyamon, 
elsősorban a korábbi tanulmányokra épülő nyelvi képzés, szakmai 
szókincsfejlesztéssel;  
Matematika évi 36 órában, mindhárom 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.  
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.  
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Bővebb felvilágosítás az iskolában személyesen, vagy telefonon: 
74/511743.  

Nyílt napok az iskolában és a gyakorlati képzőhelyen: 2013. 
december 12. és 2014. január 17. 
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TOLNA MEGYEI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI 
MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

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

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 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 
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 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. 

mailto:berkes@gmail.hu
http://tm-egymi.hu/
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Az általános iskolából kikerülő tanulóink a szakképzés keretében 
folytathatják tanulmányaikat.  

Készségfejlesztő Speciális szakiskolai képzéseink: 

1. Udvaros    központi szakmai modul  
2. Háztartástan    központi szakmai programmodul  
3. Szövött tárgy-készítő  központi szakmai programmodul  

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 25 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 

7095 Iregszemcse, Bartók B. u. 10. 
Telefon/Fax: (74) 481-193  
OM azonosító: 101304 
Igazgató: Rajkóné Kiss Ágnes 
Tagintézmény vezető:Varga Lászlóné 
E-mail: gollesz@gollesz-iregszemcse. sulinet. hu 

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. 

TERVEZETT KÉPZÉSI FORMÁK A 2014/2015 TANÉVBEN: 
16. életév betöltéséhez, és 8. általános iskolai végzettséghez kötött OKJ-
s szakmák: 

MEZŐGAZDASÁGI SZAKMACSOPORT 
Kerti munkás rész-szakképesítés  Beiskolázási kód: 11 

A szakképesítés OKJ száma:  31 622 01 0100 21 04 
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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. 
 

Parkgondozó rész-szakképesítés  Beiskolázási kód: 12 

A szakképesítés OKJ száma:  54 622 01 0100 21 01  
A képzés célja:  
A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, 
foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása.  
A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben elvégzendő 
feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat 
(alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, 
személyes, társas és módszerkompetenciák).  
A képzés pedagógiai és szakmai céljai kiegészülnek – az egyéni 
igényeknek megfelelően – egészségügyi és pedagógiai habilitációs, 
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rehabilitációs célokkal. Ezen célok megvalósítását a képzés során 
fejlesztő foglalkozások, szocializációs programok segítik.  
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó gyengébb, 
vagy sérült funkciók korrigálására, kompenzálására, felzárkóztatásra, az 
eszköztudás, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetés 
megtanulására, a szociális szféra akadályozottságából származó 
hátrányok csökkentésére irányul.  

A szakmai gyakorlati oktatás feltételei adottak az intézményen belül:  
Rendelkezésre áll olyan terület, ahol biztosított a munkáltató jellegű 
feladatok megvalósításához a megfelelően előkészített munkaterület. 
Rendelkezésre állnak a szükséges eszközök, szerszámok, anyagok, 
felszerelések, melyek lehetővé teszik az ismeretek szakszerű 
elsajátítását, a balesetmentes munkatevékenységet. 
A gyakorlati oktatást üzemképes, korszerű géppark szolgálja. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE:  
Felvételi vizsgát nem tartunk. A hozzánk jelentkező diákokból a felvételi 
sorrendet az általános iskola 8. osztályának félévi érdemjegyei alapján 
állapítjuk meg. 
2015. március 12-ig nyilvánosságra hozzuk az általános iskolákból 
felvett tanulók ideiglenes jegyzékét, amely megtekinthető az iskola 
központi faliújságján, az iskola honlapján, illetve telefonos érdeklődésre 
is adunk felvilágosítást. 2015. április 8-ig megküldjük a Felvételi 
Központnak a végleges felvételi jegyzéket, április 25-én megküldjük az 
értesítést a jelentkezőknek a középiskolai felvételről.  
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DOMBÓVÁRI ILLYÉS GYULA GIMNÁZIUM 

Cím: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 
Tel./Fax: 74-466-864, 74-466-874 
WEB: illyes-dombovar.hu,  
E-mail: illyes.dombovar@gmail.com 
 
 

 
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.  
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) 
 



 132 

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

 
                    

01 8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, angol emelt szintű 
képzés 
 
8 évfolyamos gimnáziumi oktatás, német nyelvoktató 
kisebbségi képzés 
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ESTERHÁZY MIKLÓS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS 
SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 

Cím: 7200 Dombóvár, Népköztársaság u. 21. 
E-mail: iskola@hemi-dombovar.sulinet.hu 
Web: www.hemi-dombovar.sulinet.hu 
Tel: +36-74-466-725 
Fax: +36-74-466-732 
Igazgató: Kiss Ernő 

Ajánlott nappali tagozatos képzéseink a 2014/15-ös tanévre: 

Ágazati szakközépiskolai képzés (9.-12. osztály) 
(érettségi + 1 éves technikusképzés) 
Villamosipar és elektrotechnika (01) ötödik év végén erősáramú 
elektrotechnikus  
Vendéglátóipar (02) ötödik év végén vendéglátásszervező-vendéglős  
Szociális (03) ötödik év végén kisgyermek-gondozó-nevelő végzettség 

Nyolcadik osztályra épülő 
3 éves OKJ szakképzés (9.-11. osztály) 
Szakács, cukrász, kőműves, festő, asztalos szakmákban a kilencedik 
évfolyamtól, a többi szakmában a 10 évfolyamtól a gyakorlati képzés 
külső gyakorlati helyen tanulószerződéssel történik! 
Hiányszakmáknál állami szakiskolai ösztöndíj! 
A harmadik év végén: szakmai vizsga 

Tervezett szakmáink: 
 Hegesztő (31) 
 Épület- és szerkezetlakatos (32) 
 Ipari gépész (33) 
 Szakács (34) 
 Pincér (35) 
 Cukrász (36) 
 Villanyszerelő (37) 
 Kőműves és hidegburkoló (38) 
 Festő, mázoló, tapétázó (39) 
 Asztalos (40) 
 Eladó(41) 
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 Női szabó (42) 
 számítógépszerelő-karbantartó (43) 
 cipőkészítő (44) 

Sikeres szakmai vizsga után lehet jelentkezni a 2 éves 
szakközépiskolai képzésre a 11-12. osztályba. 

Speciális szakiskolai képzés 
Előkészítő évfolyam (61) 
Előkészítő évfolyam után két éves részszakképesítés a könnyűipar 
szakmacsoportban 
Részszakképesítések: 
Lakástextil-készítő (62)  
Cipőfelsőrész-készítő (63) 
Érettségi utáni szakképzés (13.-14. osztály) 
Erősáramú elektrotechnikus 
Vendéglátásszervező-vendéglős 
Autószerelő 

Szakképzés OKJ szerint 10 osztályt végzett tanulóknak közismereti 
tartalom nélkül 

 Hegesztő 
 Villanyszerelő 
 Pincér 
 Asztalos 
 Kőműves és hidegburkoló 

Két éves szakközépiskolai képzés 
(12. – 13. osztály) 
Szakmával rendelkező fiatalok számára ad lehetőséget arra, hogy 2 év 
alatt a speciálisan, számukra kifejlesztett helyi tanterv teljesítésével 
eljussanak az érettségi vizsgáig, majd utána szakképzési évfolyamokon 
szakmát szerezzenek, vagy felsőfokú képzésben vegyenek részt.  

HÍD-II./ C képzés  
15 évet betöltött 6. osztályt sikeresen befejezett tanulók részére egyéves 
képzés, mely alapfokú végzettséggel zárul, utána a tanulók szakmát 
tanulhatnak a 9. évfolyamon.  
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Ajánlott esti tagozatos képzéseink a 2013/14-as tanévre. 
Szakmai képzések: 
10 osztály után: 
hegesztő 34 521 06 
Érettségi után: 
gyakorló ápoló 52 723 01 
szociális szakgondozó 54 762 03 
erősáramú elektrotechnikus 54 522 01 

Érettségire felkészítő esti képzés  
Három éves általános képzés 
Szakmával rendelkezőknek két éves képzés 

Információt, felvilágosítást lehet kérni: 74/466-725 telefonszámon az 
igazgatóhelyettestől (17 mellék), illetve az iskola titkárságán (25 mellék) 
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DOMBÓVÁRI APÁCZAI CSERE JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA 
ÉS KOLLÉGIUM 

Cím: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.  
Telefon: 74/565-040 
Honlap: www.acsjszki.hu 
Email: titkar@acsjszki.hu 
Igazgató: Gaál János  

 

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:  

- Munkahelyi egészség és biztonság 
- 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) 

http://www.acsjszki.hu/
mailto:titkar@acsjszki.hu
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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 11 - 12. évfolyamon heti 9-11 órában a 9-10. évfolyamon heti 5-6 
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.  

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.  
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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.  

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

- közlekedési ismereteket 
- munkabiztonság 
- közlekedés üzemvitel 
- közlekedés alapismeret 
- közlekedés gazdaságtan 
- közlekedési földrajz 
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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.  

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.  
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Kollégium 
Kollégiumunk az Apáczai Csere János Szakközépiskolával egy 
épületben és jelenleg közös igazgatásban van. A városban tanuló vidéki 
középiskolásoknak, ill. OKJ-s képzésen résztvevők számára nyújt 
elhelyezést.  

A régi és az új épületrészben 110 férőhely van. Két éve kívül-belül 
megújult az épület keleti része. Ez a lány kollégiumi rész két szintjének 
teljes átépítését és a 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 igénybe vett étkezést kell 
kifizetniük, ami napi háromszori étkezést jelent.  

Nyílt napok: 2013. november 12.  8-12 óráig 
                               november 26.  8-12 óráig 
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