
PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Szeretettel köszöntjük az 
érdeklődő szülőket és diákokat!



Pályaválasztás
Mi a pályaválasztás?

Egy döntés valami mellett, ami aztán kitart akár 
évekig is bármiféle módosítás, beavatkozás nélkül. 

Lehetőségek és adottságok feltérképezése, 
elemzése.

Fontos!

megfelelő tájékozottság,

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



Felvételi eljárás tudnivalói

2022. december 2. -jelentkezési határidő a felvételi vizsgára (a 
technikumba jelentkezőknek)

2023. január 21. - szombat 10.00 órai kezdettel írásbeli felvételi 
vizsga (érkezés, eszközök, kérelmek, javítás, értékelő lap)

2023. február 22.- a jelentkezési határidő a középiskolába 
(preferencia sorrend, iskola, kód, tartalék)

2023. március 07. – sportalkalmassági felmérés

2023. március 17. -ideiglenes felvételi jegyzék

2023. április 28. - értesítés felvételről vagy elutasításról 
(rendkívüli felvételi eljárás, kötelezően felvevő intézmények)

2023.június 21-23. - beiratkozás (kiértesítés szerint)



139 éves iskolánk képzési 
rendszere

- Technikum

- Szakképző iskola

- Kollégium

- Tanműhely



Technikum

2020. szeptember 1-től 5 éves:

9.-10. évfolyamon ágazati alapoktatásban vesznek részt a 
diákok

11.-13. évfolyam szakmai oktatás

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

Valamennyi szakmacsoportban tanított szakma ösztöndíjjal 
támogatott. 

A szakmai érettségi vizsga 2 az 1-ben:

emelt szintű érettségi,

technikus vizsga.



A technikus képzés 
menete



Felvétel a technikumba

Központi  írásbeli felvételi

magyarból és matematikából, 

melynek eredményét duplán számítjuk be. 

(Max.: 100+100=200 pont)

A felső tagozat eredményei 

érettségi tantárgyak (5.-8.o.) + 

természettudományi tantárgyak (7.-8.o.)

(Max.: 100 pont)
ÖSSZESEN MAX.: 300 pont

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE: 
EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG!



Elektronikai technikum

Kód: 8001

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám: 12 fő

Szerezhető szakma:

Automatikai technikus 

gyártástechnika szakirány



Elektronikai technikum 
– egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

Színtévesztés

Cukorbetegség

Vertigo (szédülés)

+,-6 dioptriánál erősebb szemüveg



Építőipari technikum

Kód: 8002

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám: 22 fő

Szerezhető szakma:
Magasépítő technikus

Nemzetközi és országos
versenyeredmények



Gizella-díjas építész munkaközösségünk



Építőipari technikum 
– egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

Halláscsökkenés

Jelentős anatómiai és funkcionális rendellenesség

Cukorbetegség egyéni elbírálás szerint

Szívbetegség egyéni elbírálás szerint

+,-6 dioptriánál erősebb szemüveg



Fa- és bútoripari technikum

Kód: 8003

Képzési idő: 5 év 

Tervezett létszám: 10 fő

Szerezhető szakma:
Fa- és bútoripari technikus

Országos
versenyeredmények



Fa- és bútoripari technikum –
egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

Halláscsökkenés

+,- 6dioptriánál erősebb szemüveg



Szépészeti technikum

Kód: 8004 – Fodrász
Kód: 8005 – Kozmetikus technikus

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám:
Fodrász: 12 fő
Kozmetikus: 16 fő

Országos versenyeredmények



Szépészeti technikum –
egészségügyi kizáró okok

Halláscsökkenés a beszédértés zavarával

Kéz idült bőrbetegségei

Jelentős anatómiai és funkcionális rendellenesség



Rendészeti technikum

Kód: 8006

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám: 16 fő

Szerezhető szakma:
Közszolgálati technikus

Rendészeti technikus 
szakirány

Országos versenyeredmények



Rendészeti technikum –
egészségügyi kizáró okok

150 cm alacsonyabb a testmagasság 

Krónikus belgyógyászati megbetegedések

Érzékszervi fogyatékosság: halláscsökkenés

Krónikus veseelégtelenség

Vérzékenység

Veleszületett és szerzett belgyógyászati, mozgásszervi, 
idegrendszeri elváltozások, megbetegedések 

Epilepszia, alkalmi eszméletvesztés



Rendészeti technikum –
egészségügyi kizáró okok

Látáscsökkenés +-6 dipotria

Színvakság, színtévesztés 

Szemtengely-ferdülés (kancsalság)

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

Dislexia, disgrafia, discalculia



Sport technikum

Kód: 8007

Képzési idő: 5 év

Tervezett létszám: 18 fő

Felvételi feltétel még: 

fizikai képességfelmérésen való 
megfelelés

Szerezhető szakma:
Sportedző-sportszervező

Országos versenyeredmények
NBI és U20 magyar válogatott 
játékosok



Sport technikum –
egészségügyi kizáró okok

Halláscsökkenés a beszédértés zavarával

Beszédhiba



Szakképző iskola

A szakképző iskola 3 éves 2020. szeptember 1-től

Ezt követően esti tagozaton lesz lehetőség érettségit szerezni 2 év 
alatt

Szakmáink keresettek a munkaerőpiacon

Gyakorlati képzés 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben zajlik

Szakképzési munkaszerződéssel történő foglalkoztatás a 10 
évfolyamtól

Valamennyi szakma esetén 9. évfolyamban ösztöndíj, 10. évfolyamtól 
munkabér

Vállalkozóvá, önfoglalkoztatóvá válás lehetősége



A szakképző iskola 
képzési modellje



Felvétel a szakképző iskolába

A felvétel feltételei:

Eredményes 8. osztály

Egészségügyi alkalmasság

Rangsorolás az általános iskolai 
tanulmányi eredmények 
alapján, 

felvételi vizsga nincs



9. évfolyam alapozó oktatás a 
Tanműhelyben



Ács – Kód: 8011



Ács – egészségügyi 
kizáró okok

Epilepszia

Cukorbetegség, szívbetegség egyéni elbírálás szerint

Vertigo (szédülés)

+,- 6 dioptriánál erősebb szemüveg

Tér-, mélységlátás hiánya

A statikai rendszer jelentős elváltozása



Festő, mázoló, tapétázó –
Kód:v8012



Festő, mázoló, tapétázó –
egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

+,-6 dioptriánál erősebb szemüveg

Egyensúlyérzés zavara

Színtévesztés



Kőműves – Kód: 8013



Kőműves –
egészségügyi kizáró okok

Gyenge fejlettség

A statikai rendszer jelentős elváltozása

Epilepszia

Egyensúlyérzés zavara

+,-6 dioptriánál erősebb szemüveg

Cukorbetegség, szívbetegség egyéni elbírálás szerint



Asztalos – Kód:8014



Asztalos –
egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

Halláscsökkenés

+- 6dioptriánál erősebb szemüveg



Villanyszerelő 
– épület villamossági szakirány 

–Kód: 8015



Villanyszerelő 
- egészségügyi kizáró okok

Epilepszia

Vertigo (szédülés)

Egyensúlyérzés zavara

+,-6 dioptriánál erősebb szemüveg

Színtévesztés



Hegesztő-Kód:016



Hegesztő
– egészségügyi kizáró ok

Epilepszia



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
Képzési kínálatunk:

5 éves technikum,

3 éves szakképző iskola

További tájékozódási lehetőségek:

honlapunk: www.tancsicsveszprem.hu

e-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu

www.facebook.com/tancsicsveszprem

Pályaválasztási tájékoztatók: október 25-én és november 22-én

http://www.facebook.com/tancsicsveszprem


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 versenyeken, pályázatokon diákjaink
rendszeresen kimagasló eredménnyel szerepelnek.



Miért a Táncsics?
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.



Mert igazi közösségi élmény 
vár!



Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket!


