
 

Megújuló szakképzés 

 

 

A 2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről 2020. január 1-jén lépett hatályba.  

A szakképzésbe belépő tanulók tanulmányaikat 2020. szeptember 1-től már az új jogi 

szabályozás alapján kezdték meg. 

A szakképzés átalakításával egy új rendszer alakult meg. Az iskola feladata, hogy a diákok 

számára széles ágazati alaptudást adjon, amely birtokában a duális gyakorlati képzésben 

hatékonyan tudja elsajátítani a speciális szakmai ismereteket. 

A képzési tartalmak újra gondolásával és a gyakorlatorientált oktatás segítségével a tanulók 

piacképes és korszerű tudással lépnek be a munka világába. 

 

Az új képzési rendszernek iskolánkban 2 fő típusa van: 

 

 

- Technikum: 

 

A technikumi képzés a 

mérnökképzés előszobája, amely 

egyesíti a gimnázium és a 

szakmatanulás előnyeit. 

 

 

Technikumi képzéseink 5 évesek, 

amelyek érettségivel, és              

technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárulnak. 

 

 

 

 



 

- Szakképző iskola: 

A szakképző iskola 3 éves. 

 

A szakmai végzettség megszerzését 

követően - a tanulmányok 

folytatásával 2 év alatt érettségi 

szerezhető esti tagozaton.  

 

A gyakorlati oktatást a 9. 

évfolyamon tanműhelyben 

szervezzük meg, a 10-11. 

évfolyamot azonban már külső 

gyakorlati helyen kell tölteni. 

                                                                                                                                                                                     

 

Az ágazati alapoktatás időszakában a diákok az azonos ágazatba tartozó szakmákban közös 

ágazati alapismereteket sajátítanak el. Az alapozó képzés után a szakképző iskolában, 9. osztály 

végén, technikumban pedig a 10. osztály végén, ágazati alapvizsgát tesznek tanulóink. 

 

A szakmai gyakorlati képzés elsősorban duális képzőhelyeken kerül megszervezésre, 

szakképzési munkaszerződéssel. 

 

A szakképzésben tanulók tanulmányaik idejére pénzbeli juttatásokat kaphatnak: 

 

 az iskolai tanulmányok és esetleges iskolai tanműhelyi gyakorlat idején ösztöndíjat, 

amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ, 

 a duális képzésben szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző 

vállalat a mindenkori minimálbérhez igazított munkabért biztosít számukra. 

 

 

 

 

 



Miért a Táncsics? 

 
 Mert lehetőség van érettségizni, továbbtanulni és szakmát szerezni egyaránt. 

 Mert képzési palettánk, oktatási kínálatunk széles. 

 Mert a nálunk szerzett szakmai végzettségek piacképesek. 

 Mert biztosított a felzárkóztatás és a tehetséggondozás. 

 Mert nálunk az általánosban lemaradó is bizonyíthat. 

 Mert nálunk a lemorzsolódás alacsony (az országos szakképzési átlag negyede: 3%) 

 Mert nemzetközi, országos és regionális közismereti és szakmai versenyeken, 

pályázatokon diákjaink rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek. 

 Mert iskola, sportcsarnok, kollégium, menza egyben. 

 Mert a gyakorlati oktatást jól felszerelt tanműhelyünk támogatja. 

 Mert kiváló kapcsolatokat ápolunk partnereinkkel. 

 Mert iskolánk fekvése központi, megközelítése kiváló. 

 Mert épületeinket, tantermeinket, taneszközeinket folyamatosan fejlesztjük és 

modernizáljuk.  

 Mert az alkotás öröm. 

 

 

Mert a Táncsics: 

 

 az életre készít,  

 sok élménnyel 

gazdagodsz, 

 az oktatás gyakorlatias,  

 maradandót alkothatsz, 

 itt a raktárban is az van, 

mint a kirakatban, 

 nálunk mindenkit pozitív 

meglepetés ér. 

 


