
Szeretettel 
köszöntjük a 
az érdeklődő  
szülőket és 
diákokat!



A pályaválasztás tétje

A sikeres pályaválasztás megalapozói:

 a tájékozottság,

 a kitűzött cél, az érdeklődési kör és a képességek 
összhangba hozása,

 jó, ha jelentkező bebiztosítja magát.

A megalapozatlan pályaválasztás veszélyei:

 Egy közepes érettségi önmagában kevés lesz a 
felsőoktatásba való bekerüléshez.



A felvételi eljárás praktikus tudnivalói

 2020. dec. 4. jelentkezési határidő a felvételi 
vizsgára (a technikumba jelentkezőknek)

 2021. jan. 23. szombat 1000 órai kezdettel 
írásbeli felvételi vizsga (érkezés, eszközök, kérelmek, 
javítás, értékelő lap)

 Febr.19. a jelentkezési határidő a középiskolába 
(preferencia sorrend, iskola, kód, tartalék)

 Márc. 16. ideiglenes felvételi jegyzék (ennek 
természete, sorrend módosítási lehetőség)

 Ápr. 30. értesítés felvételről vagy elutasításról 
(rendkívüli felvételi eljárás, kötelezően felvevő intézmények)

 Jún. 22-24. beiratkozás (kiértesítés szerint)



137 éves iskolánk szerkezete
- technikum

- szakképző

- kollégium

+ tanműhely



Technikum

 A technikum 5 éves lett 2020. szept. 1-től.

 A mérnökképzés előszobája, amely egyesíti a 
gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

 Valamennyi szakirányban megjelent az 
ösztöndíj. (Induló összege 8e Ft/hó)

 A szakmai érettségi vizsga 3 az 1-ben:

 emelt szintű érettségi

 technikus vizsga.

 A nyelvtanulás felkészít egy középfokú 
nyelvvizsgára,

 Félév beszámítási lehetőség a felsőoktatásba.



A technikus képzés menete



Felvétel a technikumba

 Központi  írásbeli felvételi

magyarból és matematikából, 
melynek eredményét  50 %-ban 
számítjuk be. 

(Max.: 50+50=100 p)

 A felső tagozat eredményei

az érettségi tantárgyak felső 
tagozatban elért tanulmányi átlaga 
adja a felvételi pontszám másik 
felét. (Max.: 100 p)

Összesen max.: 200 p

 A beiratkozás feltétele: 
egészségügyi alkalmasság!



Építőipari technikum

Kód: 8001

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám: 16 fő

Képesítés: 
magasépítő technikus

Nemzetközi és országos
versenyeredmények.

Tavalyi ponthatár: 123 p



Gizella-díjas építész munkaközösségünk



Építészeti technikum – eü. kizáró okok:

 Epilepszia

 Halláscsökkenés

 Jelentős anatómiai és funkcionális 
rendellenesség

 Cukorbetegség egyéni elbírálás szerint

 Szívbetegség egyéni elbírálás szerint

 +,-3 dioptriánál erősebb szemüveg



Fa- és bútoripari technikus
Kód: 8002

Képzési idő: 5 év 

Tervezett létszám: 16 fő

Képesítés: 
fa- és bútoripari technikus

Országos
versenyeredmények.

Iskolánk faipari 
„bajnokkeltető”



Fa- és bútoripari technikus –

eü. kizáró okok

 Epilepszia

 Halláscsökkenés

 +- 6dioptriánál erősebb szemüveg



Rendészeti technikum
Kód: 8003

Tervezett létszám: 16 fő

Képesítés: rendészeti technikus

Az érettségit követő tovább-

tanulási lehetőségek:

Tiszthelyettes képzés:

Körmend, Miskolc

Tisztképzés:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Rendészettudományi Kar (Bp.)

Tavalyi ponthatár: 99 p



Rendészeti technikum – eü. kizáró 

okok:

 Nőknél 160 cm, férfiak esetében 165 cm-nél 
alacsonyabb a testmagasság (18 évesen)

 Krónikus belgyógyászati megbetegedések

 jelentős testsúlytöbblet (30 felett) 

 Pollenallergia közepesen súlyos és súlyos formái 
(szénanátha) 

 Pikkelysömör

 A frontális (elülső) fogak hiánya, szuvasodása 

 Érzékszervi fogyatékosság: halláscsökkenés, 



Rendészeti technikum – eü. kizáró 

okok:

 Látáscsökkenés +-3 dipotria

 Színvakság, színtévesztés 

 Szemtengely-ferdülés (kancsalság)

 Epilepszia, alkalmi eszméletvesztés

 Öngyilkossági kísérlet, alkohol, drog és 
gyógyszerfogyasztás, depressziós, szorongásos 
kórképek, kezelés utáni állapotok.

 Veleszületett és szerzett belgyógyászati, 
mozgásszervi, idegrendszeri elváltozások, 
megbetegedések 

 Dislexia, disgrafia, discalculia



Sport technikum
 Kód: 8004

 Tervezett létszám: 16 fő
Felvételi feltétel még:

fizikai képesség-

felmérésen való

megfelelés.

Érettségit követően

 kézilabda vagy 

 labdarúgó 

 sportedző-sportszervező
végzettség.

Tavalyi ponthatár: 98 p



Válogatott és NB I-es tanulóink:

Ilic Zoran 
BFKA Veszprém

Sisa Erhard
BFKA Veszprém

Melnicsuk Viktor
HC Motor 

Zaporozhye

Seregi Mátyás 
VKKFT

Fazekas Gergő
VKKFT

Czabula Huba
ÉLES KSE



Sport technikum – eü. kizáró okok:

 Halláscsökkenés a beszédértés zavarával

 Beszédhiba



Szépészeti technikum

(egyedül a megyében)
 Képzési idő: 5 év

 Kód: 8005 – fodrász

 Kód: 8006 - kozmetikus

 Tervezett létszám:

32 fő

Érettségit követően

 Fodrász,

 vagy kozmetikus technikus, 
végzettség

Tavalyi ponthatár: 101 p



Szépészeti technikum – eü. kizáró 

okok:

 Halláscsökkenés a beszédértés zavarával

 Kéz idült bőrbetegségei

 Jelentős anatómiai és funkcionális 
rendellenesség



 A szakképző iskola 3 éves 2020. szept. 1-től.

 Ezt követően esti tagozaton lesz lehetőség 
érettségit szerezni 2 év alatt.

 Szakmáink keresettek a munkaerőpiacon.

 Duális képzés

 Valamennyi szakma esetén megjelent az 
ösztöndíj. (Induló összege 16e Ft/hó)

 Vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válás 
lehetősége.



A szakképző iskola képzési 

modellje



A felvétel feltételei:

 Eredményes 8. osztály

 Pályaalkalmasság

 Egészségügyi 
alkalmasság

Előnyei:

 3 év után szakmai 
végzettség,

 2 év után érettségi. Rangsorolás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények alapján, 

felvételi vizsga nincs.





Ács



Ács – eü. kizáró okok

 Epilepszia

 Cukorbetegség, szívbetegség egyéni elbírálás 
szerint

 Vertigo (szédülés)

 +- 6 dioptriánál erősebb szemüveg

 Tér-, mélységlátás hiánya

 A statikai rendszer jelentős elváltozása



Asztalos 



Asztalos – eü. kizáró okok

 Epilepszia

 Halláscsökkenés

 +- 6dioptriánál erősebb szemüveg



Kőműves



Kőműves – eü. kizáró okok

 Gyenge fejlettség

 A statikai rendszer jelentős elváltozása

 Epilepszia

 Egyensúlyérzés zavara

 +-6 dioptriánál erősebb szemüveg

 Cukorbetegség, szívbetegség egyéni elbírálás 
szerint



Festő, mázoló, tapétázó



Festő, mázoló, tapétázó – eü. 

kizáró okok

 Epilepszia

 +-6 dioptriánál erősebb szemüveg

 Egyensúlyérzés zavara

 Színtévesztés



Hegesztő



Hegesztő– eü. kizáró okok

 Epilepszia



Villanyszerelő – épület villamossági 

szakirány



Villanyszerelő - eü. kizáró okok

 Epilepszia

 Vertigo (szédülés)

 Egyensúlyérzés zavara

 +-6 dioptriánál erősebb szemüveg

 Színtévesztés
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A 2019/20. tanévben 95 egykori tanulónk 

lett a Pannon Egyetem hallgatója



Iskolánk elkötelezettségei

 A tanórákat színvonalas tantermi és gyakorlati 
helyeken, saját intézményünkben tartjuk.

 Az iskolánkban folyó nevelés és oktatás 
következetes és jogszabály követő.

 A lemaradó tanulóknak korrepetálást szervezünk, 
az élen járóknak tehetséggondozást.

 Iskolánkban teljes a szakos ellátottság.

 Az SNI, BTM tanulóknak egyéni fejlesztést 
biztosítunk.



Mindennapos testnevelés saját 

sportcsarnokunkban



Összegzés
Újdonságok:

- 5 éves technikum,

- 3 éves szakképző iskola,

- A faipari technikus és a kőműves képzés indítása.

További tájékozódási lehetőségek:

honlapunk: www.tancsicsveszprem.hu

e-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu

www.facebook.com/tancsicsveszprem

Pályaválasztási tájékoztatók: nov. 10-én és nov. 24-én

mailto:iskola@tancsicsveszprem.hu


Pozitív változások: ösztöndíj, 

átjárhatóság

 Minden tanuló szakképzési ösztöndíjat kap

 Ezen felül fog jelentkezni a gyakorlati 
képzőhely juttatásaként:

 tanulói munkaszerződés keretében munkabér
vagy szakképzési ösztöndíj a technikum 11-13. 
évfolyamán ill. a szakképző 10-11. évfolyamán.

Könnyebb átjárhatóság:

Gimnáziumból technikumban a 9. évf. után

Technikumból szakképzőbe vagy fordítva az 
ágazati alapvizsgát követően.



Új ösztöndíj rendszer 2020/21-től 

felmenőben

 Szakképző 9. évf. 
16e Ft/hó

 Szakképző 10-11. 
évf. max. 56-161e 
Ft/hó

 Technikum 9-10. 
évf. 8e Ft/hó

 Technikum 11-13-
évf. max. 56-161e 
Ft/hó

 + Pályakezdési 
támogatás: 130-
290e Ft



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 nálunk az általánosban lemaradó is bizonyíthat.

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

 Az iskolai fegyelem mutatójaként iskolánk területén 
2006. óta tilos a dohányzás.



Miért a Táncsics?

 Mert iskola, sportcsarnok, kollégium, menza egyben.

 Mert a gyakorlati oktatást jól felszerelt 
tanműhelyünk támogatja.

 Mert iskolánk fekvése, megközelítése kiváló.

 Mert épületeinket, tantermeinket, taneszközeinket 
folyamatosan fejlesztjük és modernizáljuk. 

 Mert a Táncsics: 

 az életre készít, 

 az oktatás gyakorlatias. 

 Nálunk a raktárban is az van, mint a kirakatban.

 Nálunk mindenkit pozitív meglepetés ér.



Mert igazi közösségi élmény vár!

Diák programok

Kulturális programok

Szabadidős 
sportok

Nyári táborok

Versenyek



Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


