
AZ ISKOLA KÉPZÉSI SZERKEZETE 

Képzési területek: 

 

1. Technikum 
A technikumban az alábbi szakmacsoportokban 

készítjük fel tanulóinkat az érettségire a következő 

végzettségeket kínálva: 

 

KIFIR 

Kód 
Ágazat 

Szakma; 

Szakmairány 

8001 
Elektronika és 

elektrotechnika 

Automatikai technikus; 

Gyártástechnika 

8002 Építőipar Magasépítő technikus 

8003 
Fa- és 

bútoripar 
Faipari technikus 

8004 
Szépészet 

Fodrász 

8005 Kozmetikus technikus 

8006 
Rendészet és 

közszolgálat 

Közszolgálati 

technikus 

8007 Sport 
Sportedző – (bármilyen 

sportág) sportszervező 

 

A technikumi jelentkezés az általános felvételi 

eljárás szabályai szerint történik.  

A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények 

átlaga – hozott pont –, és a központi írásbeli felvételi 

eredménye – felvételi vizsgapont – figyelembevételével 

történik.  

 

A felvételi pontok számításánál kérjük az 5.-8. osztály 

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és egy 

idegen nyelv eredményeit, valamint a 7.-8. osztály 

természettudományi tantárgyainak (biológia, földrajz, 

fizika, kémia) eredményeit. A hozott pontok átlaga 100 

pontot eredményezhet. 

A szerzett pontokat a magyar nyelv, valamint a 

matematika felvételi pontjainak duplázásával számítjuk. 

Az itt szerezhető maximális pontszám: 200 pont. 
 

Az SNI tanulók esetében is kérjük a központi felvételit 

megírni. 

A sport technikumba jelentkezőknek fizikai 

képességvizsgálaton kell részt venniük. 

A képzésekre történő felvétel feltétele az egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

Valamennyi szakma esetében a tanuló ösztöndíjra 

jogosult.  

A jelentkezés határideje: 2023. február 22. 
 

2. Szakképző iskola 
A szakképző iskolában az alábbi szakmai végzettségek 

szerezhetők meg 3 év alatt: 

 

KIFIR 

Kód 
Ágazat 

Szakma; 

Szakmairány 

8011 

Építőipar 

Ács 

8012 
Festő, mázoló, 

tapétázó 

8013 Kőműves 

8014 Fa- és bútoripar Asztalos 

8015 
Elektronika és 

elektrotechnika 

Villanyszerelő; 

Épületvillamosság 

8016 Gépészet Hegesztő 

 

Valamennyi szakma esetében a tanuló ösztöndíjra 

jogosult. 

A szakképző iskolába jelentkezés az általános felvételi 

eljárás szabályai szerint történik. Felvételi sorrendet az 

általános iskolai tanulmányi eredmények átlaga – hozott 

pontok - alapján állítunk.  

 

A képzésekre történő felvétel feltétele az egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés, az 

esetleges szakértői vélemények figyelembevételével. 

3 év után - a szakmai végzettség megszerzését követően-

2 év alatt érettségi szerezhető esti munkarendben. 

 

A jelentkezés határideje: 2023. február 22. 

3. Képzések középiskolát végzetteknek 
 

A szakmai képzésben részt vehetnek az érettségizett 

jelentkezők az alábbi szakmákban: 

 

 Fodrász (érettségivel) 2 év 

 Kozmetikus technikus (érettségivel) 2 év 

 Automatikai technikus (szakmai érettségivel) 1 év 

 Kozmetikus (szakmai érettségivel) 1 év 

 Magasépítő technikus (szakmai érettségivel) 1 év 
 

 

 
 

 

 

 
 



4. Gyakorlati oktatás 
 

A gyakorlati képzést iskolánkban jól felszerelt gyakorlati 

háttér támogatja: 

 

 a műszaki szakterületeken iskolai tanműhely, 

 a szépészeti szakterületen gyakorlati oktató 

termek, 

 a sport és rendészeti szakterületeken tornaterem, 

sportcsarnok, konditerem, küzdő- és lőterem. 

 

Az új szakképzési rendszerben a diákok ágazati 

alapoktatásban vesznek részt, majd a megszerzett ismeretek 

birtokában a speciális szakmai ismereteket duális gyakorlati 

képzésben sajátítják el. 
 

 
    

      
 

 

5. Kollégium 
 

Intézményünk szerves egységet alkot a kollégiummal, 

amelynek épülete az iskola területén található. Diákjaink 

közül – kapacitásunk függvényében - a fiúk számára tudunk 

elhelyezést biztosítani, a lányok a Veszprémi Középiskolai 

Központi Kollégiumba (Stadion u. 20-22.) nyerhetnek 

felvételt.  

 

A kollégium a kényelmes lakhatás mellett lehetőséget 

biztosít napi háromszori étkezésre, tanköri foglalkozásra, 

korrepetálásra, kulturális, sport és szabadidős 

tevékenységekre is. 

 

 
 

6. Pályaválasztási nyílt napok 
 

 2022. október 25. 

 2022. november 22. 

 

Pályaválasztási napunkon 9:00 órától rövid tájékoztatót 

tartunk, majd szakmacsoportos bemutatókkal várjuk az 

érdeklődőket. 

 

15.00 órától az iskolában várjuk az érdeklődő szülőket és 

diákokat a pályaválasztási tájékoztatóra. 
 

 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

       
 

Veszprémi  

Szakképzési Centrum 
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Technikum 

 

 
 

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1. 

Telefon: 88/420-267 

Igazgató: Hajdúné Medgyesi Andrea 

Honlap: www.tancsicsveszprem.hu 

E-mail: iskola@tancsicsveszprem.hu 

Az iskola OM azonosítója: 203066 

Telephelykód: 011 
 

 

http://www.tancsicsveszprem.hu/

