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SZAKGIMNÁZIUM 

A 9-12. osztályban az érettségire történő felkészítés folyik. A közismereti tantárgyak mellett szakmai előkészítő 

tantárgyakat is tanulnak. Tanulható idegen nyelv a német és az angol. 

kódszám képzési idő 

0121 Gépészet ágazat 4 év 

0122 Villamosipar-elektronika ágazat 4 év 

0123 Környezetvédelem ágazat 4 év 

Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók fogadása. 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

A Fehérvári úti szakképzési központunk széles lehetőséget biztosít a tanulók korszerű, európai színvonalú 

szakmai képzésére. Tanulmányi eredményességtől függően a hiányszakmákban (gépi forgácsoló, villanyszerelő) 

10 és 30 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak diákjaink. 

Iskolánkban a diákok az alábbi szakmák, hiányszakmák, technikusi szakok közül választhatnak. 

8. OSZTÁLY UTÁN 

kódszám képzési idő 

0131 Motorkerékpár-szerelő 3 év 

0132 Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő 3 év 

0133 Villanyszerelő 3 év 

0134 Gépi forgácsoló 3 év 

Diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók fogadása. 

Az érettségizettek és a 10 osztályt végzettek a következő szakmák közül választhatnak: 

(beszámításos) 

kódszám képzési idő  

61 Motorkerékpár-szerelő 2 év 

62 Hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő 2 év 

63 Villanyszerelő 2 év 

64 Gépi forgácsoló 2 év 

RÁÉPÜLÉSES SZAKKÉPZÉS 

kódszám  képzési idő  

65 CNC gépkezelő 1 év 

(gépi forgácsoló szakképesítés után) 

66 Hűtő,- klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő 1 év 

(hűtő-és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés után) 

67 Vizi sportmotor-szerelő 1 év 

(motorkerékpár-szerelő szakképesítés után) 
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ÉRETTSÉGIZETTEK: 

kódszám  képzési idő  

82 Erősáramú elektrotechnikus 2 év 

83 Elektronikai technikus 2 év 

Az elektrotechnika-elektronika szakmacsoportban érettségizetteknek a képzési idő 1 év (beszámításos). 

Az első szakképzési évfolyamon gyakorlati helyet az iskola biztosít. 

Tanulószerződéses kihelyezésnél a tanuló külső munkahelyet önállóan is választhat. 

FELNŐTTOKTATÁS: 

Szakiskolát végzettek középiskolája 

Szakmai vizsga letétele után a tanulók két év alatt készülhetnek fel érettségi vizsgára nappali és esti tagozaton. 

 

Államilag támogatott második szakképesítés! 

A szakképzésről szóló törvény 2015. évi változása lehetővé teszi az államilag támogatott második 

szakképesítésre történő jelentkezést. Intézményünkben megszerezhető szakképesítések: 

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő (34 582 05) 2 év 

Motorkerékpár-szerelő (34 525 07) 2 év 

Villanyszerelő (34 522 04) 2 év 

Gépi forgácsoló (34 521 03) 2 év 

Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő (35 582 03) 1 év 

CNC gépkezelő (35 521 01) 1 év 

Elektronikai technikus (54 523 02) 1 vagy 2 év 

Erősáramú elektrotechnikus (54 522 01) 1 vagy 2 év 

FELNŐTTKÉPZÉS: 

Tanfolyami keretben biztosítjuk a különböző szakmák szakmai képzését. 

Információ: Kapás István (kapas.istvan@oveges.hu) 246-1579/129 

 

 

Nyitott napok: 2017. november 13-17. 

A nyolcadikosoknak  a felvétel az általános iskolai jelentkezési lapon hozott érdemjegyek alapján történik,  

számukra 2018. március első hetében szóbeli beszélgetést szervezünk. 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapra pontosan írják rá a választott tagozat kódszámát! 

Vidéki tanulók esetén kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. 

További információk a tanügyigazgatás 246-1579/122 telefonszámán kaphatók. 
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