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Főbb partnereink 

Javasoljuk, 
hogy nézd 
át a 
kiadványt! 

Járj utána az 
interneten, hogy 
iskoláink mit 
tudnak Neked 
kínálni! 

Érdeklődj 
ismerőseidnél, 
tanulóinknál az iskola 
diákéletéről, oktatási 
módszereiről!  

Beszéld 
meg 
szüleiddel a 
választásod! 

Nézz utána, hogy a 
választott szakmával 
hol tudsz majd 
dolgozni, mennyit 
fogsz tudni keresni!

Tisztelt pályaválasztás előtt álló Fiatal!

Szakmaválasztást segítő kiadványunkban arra vállalkozunk, hogy röviden bemutassuk a 
megújuló szakképzést, segítsünk eligazodni a szakképző intézményeink képzési kínálatá-
ban, áttekintést nyújtsunk a térségetekben megtalálható szakképző iskolánkba történő je-
lentkezésed feltételeiről. 

Miért?
 mert megyénk gazdasága dinamikusan fejlődik és biztos munkahelyet nyújt a 

versenyképes szakmával rendelkező fiataloknak,
 mert szakképző intézményeinkben felkészítünk a jövő munkahelyére,
 mert segítünk abban, hogy képes legyél a felsőoktatásba folytatni a 

tanulmányaidat, ha ezt szeretnéd,
 mert már az első évtől ösztöndíjat biztosítunk minden diáknak,
 mert iskoláinkat folyamatosan megújítjuk a mai kor igényei szerint,
 mert már az iskolai képzés alatt duális képzési partnereinkkel találkozol 

(vállalatokkal/cégekkel), így amikor végzel az iskolában, könnyen el tudod 
dönteni, hogy hol szeretnél dolgozni,

 mert számos iskolán kívüli programba be tudsz kapcsolódni és egy közösség 
részese lehetsz.

Ha mindezek után kérdések merülnek fel Benned érdeklődj iskoláinknál, hogy úgy tudj a 
családoddal közösen döntést hozni, hogy minden információ a rendelkezésedre áll! 

Bízunk benne, hogy jövőre tanulóink között látunk viszont és aktív diákunkként Te is hozzá 
tudsz járulni a megújult szakképzés sikeréhez!

Sikeres szakmaválasztást kívánunk!

Schmidt Csaba Pákozdi Szabolcs
kancellár főigazgató

Ha szakma tanulását választod valamelyik szakképző intézményünkben, 
jó döntést hozol! 
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Tatabányai 
Szakképzési 
Centrum 
Cím: 2800 Tatabánya, Dózsa György út 58. 

Honlap: https://tszc.hu/

Böngészd a weblapunkat és keress minket a közösségi médiában!

tszc.hu

YouTube

Facebook

Instagram

TikTok
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Határidők a felvételi eljárásban

Miért érdemes szakmát tanulnod? 

Közép-
iskola

•2022. okt. 20. Felvételi információkat nyilvánosságra hozza a középfokú iskola

Tanuló
•2023. febr. 22. Jelentkezési határidő a felvételi eljárásra

Közép-
iskola

•2023. márc. 17. Jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozása

Tanuló
•2023. márc. 21 - 22. Módosító időszak

OH
•2023. ápr. 21. Az Oktatási Hivatal elküldi a végeredményt a középfokú 
iskoláknak az igazgatói sorrend és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján 

Közép-
iskola •2023. ápr. 28. Értesítés felvételről vagy elutasításról

Tanuló •2023. máj. 8 - 19. Rendkívüli felvételi eljárás

Tanuló •2023. jún. 21 - 23. Beiratkozás

Továbbtanulás:
- szakképző iskola (3 év)
- technikum (5 év)

Szakképzés:
- ágazati alapoktatás
- szakirányú oktatás 

= szakma

Számos előny:
- keresett szakmák
- ösztöndíj
- duális képzés

munkabér
jobb helyzet a 
munkaerő-piacon
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Melyek a szakképző iskola előnyei?

Miért jó választás a technikum?

3 éves képzés =
     1 éves ágazati alapoktatás
  + 2 éves duális szakképzés

Mesteremberektől tanulsz

szakmád mesterévé válsz

Sikeres szakmai 
vizsga után 

pályakezdési 
támogatást

kapsz

Ágazati alapoktatás alatt 
ösztöndíj illet meg

Duális szakképzésben 
munkaviszonyban 

tanulsz és ezért 
munkabér jár neked 

Biztos megélhetést jelentő 
szakmák közül választhatsz

A szakma elsajátítása után 
ingyenesen szerezhetsz estin 
érettségit vagy újabb szakmát

5 éves képzés =
     2 éves ágazati alapoktatás
  + 3 éves szakirányú oktatás

Ágazati alap-
oktatás ideje 

alatt ösztöndíj
illet meg

Ha a szakirányú 
oktatást duális 
képzőhelyen 

végzed, munkabér
jár neked 

Sikeres szakmai 
vizsga után 

pályakezdési 
támogatást

kapsz

A szakma elsajátítása után 
ingyenesen szerezhetsz 

estin újabb szakmát

Érettségit és szakmát is ad 
az elvégzése után

Felsőfokú szakirányú tovább-
tanulásnál előnyt élvezel

Okleveles techni-
kusként kredit-

pontokhoz jutsz a 
felsőoktatásban

5

Mit kell tudni a duális képzésről?

Milyen pénzbeli juttatásokra jogosultak 
a szakképzésben tanulók1? 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS ideje alatti ösztöndíj (havonta)

Szakképző iskola 9. évf.: 16 000 Ft Technikum 9-10. évf.: 8 000 Ft

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS ideje alatt (szakképző iskola 10-11. évf, technikum 11-13. évf.)

Duális képzésben:
szakképzési munkaszerződés alapján 
fizetett havi munkabér  
(tanuló szakmai felkészültségétől, 
tanulmányi eredményétől függően)

minimum
100 000 Ft

maximum
168 000 Ft

VAGY
Szakképzési ösztöndíj  
(nem duális képzés esetén, havonta)

tanulmányi átlag összeg
2,00 – 2,99 8 000 Ft
3,00 – 3,99 25 000 Ft
4,00 – 4,49 42 000 Ft

4,49 < 59 000 Ft

PÁLYAKEZDÉSI JUTTATÁS 
(egyszeri, első szakma megszerzése után)

szakmai vizsga átlag összeg
2,00 – 2,99 133 000 Ft
3,00 – 3,99 184 000 Ft
4,00 – 4,49 243 000 Ft

4,49 < 302 000 Ft

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS
Apáczai Ösztöndíj (ez nem jár automatiku-
san, meg kell pályázni)

tanulmányi átlag összeg
3,50 – 3,99 16 000 Ft
4,00 – 4,49 25 000 Ft

4,49 < 34 000 Ft

 
1 2022/2023. tanévben 

Valós 
munka-

környezet

Cégeknél, 
vállal-

kozóknál

Ágazati 
alapvizsga 

után

Szakképző 
iskola
10-11. 

évfolyam

Technikum 
11-13. 

évfolyam

Szakképzési 
munka-

szerződés = 
munkabér
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Bánki Donát – Péch Antal Technikum

Cím: 2800 Tatabánya, Réti utca 1-5.
OM azonosító: 910006/011

Telefon: 70/684-8511
E-mail: banki-pech@tszc.hu
titkarsag@bankitatabanya.hu

Honlap: https://bankitatabanya.hu/

Ha érdeklődsz a technikai, műszaki, informatikai dolgok iránt, és szeretnél ilyen irányban 
továbbtanulni, akkor nálunk a legmodernebb eszközök, kiváló oktatók, valamint egy telje-
sen új épület biztosítja azt, hogy piacképes tudást szerezz. Gépészet, informatika, elektro-
nika, vegyipar, járműgyártás és sport ágazatokban nyújtunk magas színvonalú és használ-
ható tudást adó képzéseket. Ezek mellett jó kapcsolatokat ápolunk a környező cégekkel, 
ami segíti az életszerű gyakorlati tapasztalatok megszerzését és a későbbi elhelyezkedést a 
munkaerőpiacon.

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági 

Pályaal-
kalmas-

sági 

0020 Elektronika és 
elektrotechnika Automatikai technikus szükséges –

0021 Elektronika és 
elektrotechnika Elektronikai technikus szükséges –

0022 Specializált gép-
és járműgyártás

Gépjármű-mechatronikai tech-
nikus szükséges –

0023 Gépészet Gépgyártás-technológiai tech-
nikus szükséges –

0024 Specializált gép-
és járműgyártás Mechatronikai technikus szükséges –

0025 Informatika és 
távközlés* Szoftverfejlesztő és -tesztelő – –

0026 Sport Sportedző (a sportág megjelö-
lésével) – sportszervező szükséges szükséges 

0027 Vegyipar Vegyész technikus szükséges –

* Informatika és távközlés ágazatban csak angolt lehet tanulni

TATABÁNYAI INTÉZMÉNYEK 
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Felvételi eljárás

Nincs felvételi vizsga. Az általános iskola 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, tanult idegen nyelv és egy szakirányú 
természettudományos tantárgy (fizika, de sport esetében biológia, vegyész esetében kémia) 
osztályzatait vesszük figyelembe. 

A felvett tanulók, az általános iskolában választott idegen nyelvet tanulják tovább (kivétel 
informatika és távközlés ágazat).

Sport ágazatra esetén: sportorvosi alkalmassági igazolás, sportolói igazolás egyesületi aján-
lással, pályaalkalmassági felmérés az iskolánkban. 

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink
Elektronika és elektrotechnika Becton Dickinson Hungary Kft.

Sanmina-SCI Magyarország Kft.
Gépészet Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

ASG Gépgyártó Kft.
OTTO FUCHS Hungary Kft.
Gasztrometál Kft.
BorgWarner Hungary Kft.
Tatabánya Erőmű Kft.

Specializált gép-és járműgyártás Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
AGC Glass Hungary Kft.
Coloplast Hungary Kft
Becton Dickinson Hungary Kft.
B&O Kft.
OTTO FUCHS Hungary Kft.
ASG Gépgyártó Kft.
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
Gasztrometál Kft.

Sport Tatabányai Sport Club
Tatai Atlétikai Club
Grundfos Tatabánya Kézilabda Club
Tatai Hódy SE
Környe SE

Vegyipar Otto Fuchs Hungary Kft.
Tatabánya Erőmű Kft.
MOL-LUB Kft.
Becton Dickinson Hungary Kft.
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3.
OM azonosító: 910006/014

Telefon: 70/684-8757 
E-mail: fellner@tszc.hu  

Honlap: https://fellner.szakkepzestatabanya.hu/

„Egy jó szakma felér egy diplomával!”

Iskolánk megadja a lehetőséget álmaitok megvalósítására, olyan szakmai végzettség meg-
szerzésére, amellyel gond nélkül el tudtok helyezkedni, hosszú távon tudjátok biztosítani a 
jövőtöket, a folyamatos szakmai fejlődéseteket is. A megyében egyedülállóan itt van digi-
tális közösségi alkotóműhely, amit a tanulók használhatnak. Mindenki ösztöndíjat kap!
Oktatóink nemcsak a szakmai felkészültségre, az élet pozitívumaira és nehézségeire igye-
keznek felkészíteni, hanem tartalmas élményekben gazdag diákéveket is garantálnak.

Várunk szeretettel, tudd meg milyen jó Fellneresnek lenni!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0060 Szépészet Fodrász szükséges –

0061 Szépészet Kozmetikus technikus szükséges –

0062 Szépészet Kéz- és lábápoló technikus szükséges szükséges 

0063 Fa- és bútoripar Faipari technikus szükséges –

0064 Építőipar Magasépítő technikus szükséges –

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0065 Fa- és bútoripar Asztalos szükséges –

0066 Kreatív Divatszabó szükséges –

0067 Épületgépészet Központifűtés- és gázháló-
zatrendszer-szerelő szükséges –

0068 Építőipar Ács szükséges –

0069 Építőipar Festő, mázoló, tapétázó szükséges szükséges 

0070 Építőipar Kőműves szükséges –

5

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0071 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0072 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges 

0073 Gépészet Ipari gépész szükséges –

A tanulmányi területeken oktatott idegen nyelv a következők egyike: angol, német.
A tanulmányi területekre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanu-
lási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A Gépi és CNC forgácsoló képzés elvégzése után további 1 év alatt CNC programozó szak-
képesítés szerezhető felnőttoktatásban - esti munkarend, szakképző iskolai szakmai oktatás 
keretében.

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart. A felvételi rangsor felállításánál a tanulmá-
nyi eredményt vesszük figyelembe. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Jelentősebb duális partnereink:  

Ágazat Partnereink
Építőipar AGNUS G' KFT

Encz AT-RO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Globál Tető Kft.
KOCSISÉK-BAU KFT.
Prekob Géza E.V.
UNIFESS KFT

Épületgépészet THERMO KERÁMIA BT
ZACHARA NORBERT E.V.
T-SZOL Zrt.

Fa- és bútoripar Enteriőr Plusz Design Kft
GERECSE BÚTOR BT.
HAJ&CO Bt.
MOBYAN BÚTORIPARI KFT
VICS-FA Faipari Kft.
Schneider Gábor asztalosmester

Gépészet ASG Gépgyártó Kft.
GASZTROMETÁL ZRT.
Grundfos Magyarország.Gyártó Kft.
Küpress Kft.
Otto Fuchs Hungary Kft.
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Fellner Jakab Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 2800 Tatabánya, Pilinszky János utca 3.
OM azonosító: 910006/014

Telefon: 70/684-8757 
E-mail: fellner@tszc.hu  

Honlap: https://fellner.szakkepzestatabanya.hu/

„Egy jó szakma felér egy diplomával!”

Iskolánk megadja a lehetőséget álmaitok megvalósítására, olyan szakmai végzettség meg-
szerzésére, amellyel gond nélkül el tudtok helyezkedni, hosszú távon tudjátok biztosítani a 
jövőtöket, a folyamatos szakmai fejlődéseteket is. A megyében egyedülállóan itt van digi-
tális közösségi alkotóműhely, amit a tanulók használhatnak. Mindenki ösztöndíjat kap!
Oktatóink nemcsak a szakmai felkészültségre, az élet pozitívumaira és nehézségeire igye-
keznek felkészíteni, hanem tartalmas élményekben gazdag diákéveket is garantálnak.

Várunk szeretettel, tudd meg milyen jó Fellneresnek lenni!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0060 Szépészet Fodrász szükséges –

0061 Szépészet Kozmetikus technikus szükséges –

0062 Szépészet Kéz- és lábápoló technikus szükséges szükséges 

0063 Fa- és bútoripar Faipari technikus szükséges –

0064 Építőipar Magasépítő technikus szükséges –

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0065 Fa- és bútoripar Asztalos szükséges –

0066 Kreatív Divatszabó szükséges –

0067 Épületgépészet Központifűtés- és gázháló-
zatrendszer-szerelő szükséges –

0068 Építőipar Ács szükséges –

0069 Építőipar Festő, mázoló, tapétázó szükséges szükséges 

0070 Építőipar Kőműves szükséges –

5

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0071 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0072 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges 

0073 Gépészet Ipari gépész szükséges –

A tanulmányi területeken oktatott idegen nyelv a következők egyike: angol, német.
A tanulmányi területekre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanu-
lási, figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A Gépi és CNC forgácsoló képzés elvégzése után további 1 év alatt CNC programozó szak-
képesítés szerezhető felnőttoktatásban - esti munkarend, szakképző iskolai szakmai oktatás 
keretében.

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart. A felvételi rangsor felállításánál a tanulmá-
nyi eredményt vesszük figyelembe. 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv, 
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.

Jelentősebb duális partnereink:  

Ágazat Partnereink
Építőipar AGNUS G' KFT

Encz AT-RO Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Globál Tető Kft.
KOCSISÉK-BAU KFT.
Prekob Géza E.V.
UNIFESS KFT

Épületgépészet THERMO KERÁMIA BT
ZACHARA NORBERT E.V.
T-SZOL Zrt.

Fa- és bútoripar Enteriőr Plusz Design Kft
GERECSE BÚTOR BT.
HAJ&CO Bt.
MOBYAN BÚTORIPARI KFT
VICS-FA Faipari Kft.
Schneider Gábor asztalosmester

Gépészet ASG Gépgyártó Kft.
GASZTROMETÁL ZRT.
Grundfos Magyarország.Gyártó Kft.
Küpress Kft.
Otto Fuchs Hungary Kft.
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi 

Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 2800 Tatabánya, Kós Károly u. 17.
OM azonosító: 910006/018

Telefon: 70/684-8700
E-mail: keri@tszc.hu  

Honlap: www.keri-tbanya.hu

Pláza ásza,
Séfek séfe,
Cukrászdák királya,
Pincérek mestere,
Mind itt tanul a KERI-ben!

Gyere Te is ide,
Remek szakmát adunk a kezedbe!

Utazás és kirándulás
Buli, móka, kacagás,
Gyere, legyél Te is Keris diák!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0080 Kereskedelem Kereskedő és webáruházi 
technikus szükséges –

0081 Turizmus-
vendéglátás Turisztikai technikus szükséges szükséges 

0082 Turizmus-
vendéglátás Cukrász szaktechnikus szükséges szükséges 

0083 Turizmus-
vendéglátás Szakács szaktechnikus szükséges szükséges 

0084 Turizmus-
vendéglátás Vendégtéri szaktechnikus szükséges szükséges 

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0085 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő szükséges –

0086 Turizmus-
vendéglátás

Pincér-vendégtéri szakem-
ber szükséges szükséges 

0087 Turizmus-
vendéglátás Cukrász szükséges szükséges 

0088 Turizmus-
vendéglátás Szakács szükséges szükséges 
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Felvételi eljárás

Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. évfolyamra je-
lentkező tanulók felvételét, központi felvételi vizsga nincs, de iskolánk felvételi elbeszélge-
tést tart a jelentkezett tanulók számára.

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kerülnek be 
a felvételi eljárásba.

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg. 
A pontszám kialakításához az 5–7. tanév végi, továbbá a 8. év félévi: magyar nyelv és iro-
dalom, történelem, matematika, idegen nyelv jegyek kerülnek figyelembevételre. A végle-
ges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek összege.

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból mentesítve volt az ér-
tékelés, minősítés alól, és nem rendelkezik az adott tantárgyból osztályzattal, akkor valam-
ennyi, a felvételnél figyelembe vehető osztályzata átlagát kell beszámítani a pontszám ki-
alakításánál.

A turizmus-vendéglátás ágazatba jelentkezőknek a jelentkezési laphoz – az iskola hon-
lapjáról letölthető – pályaalkalmasságot igazoló adatlapot is mellékelniük kell!

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink
Kereskedelem Coop 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
Cox Divatáru
DM

Turizmus-vendéglátás Agora Étterem és Kávézó
Aranytál Étterem
Bagaméri cukrászda
Bambi Étterem
Barátok Asztala
Dália Bt Szomód
Fehér Akác Étterem
Gála cukrászda
Gottwald Hotel
Kristály Étterem Győr
Kristály Hotel Tata
Malom és Kacsa Étterem
Marco Polo Étterem

Petre cukrászda
Pikant Étterem
Pomodoro Étterem
Randevú cukrászda
Roberto cukrászda
Stop cukrászda
Stúdium Étterem
Tröszti Klub Étterem
Turul Café és Étterem
Vadvirág Étterem
Vendéglő a Négy Remetéhez 
Villapark Hungary Kft
Walter Étterem
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum

Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35.
OM azonosító: 9100006/017

Telefon: 70/684-8676
E-mail: kossuth@tszc.hu  

Honlap: http://kossuth.is-kola.hu/

Miért érdemes a Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikumba jelentkezni?

Iskolánkban többféle, keresett szakmát kínálunk neked!
Okleveles technikus képzést indítunk gazdasági területen!
Az érettségi mellé szakmát is szerezhetsz és minden hónapban ösztöndíjat kapsz!
Remek a diákközösség! 
Ismeretek és élmények, melyek rád is várnak!

Technikum – okleveles technikus – 5 éves képzések: 

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0090 Gazdálkodás és 
menedzsment

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző – –

0091 Gazdálkodás és 
menedzsment

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző – –

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0092 Gazdálkodás és 
menedzsment

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző – –

0093 Közlekedés és 
szállítmányozás Logisztikai technikus – –

0094 Egészségügy Csecsemő- és gyermek -
ápoló szükséges szükséges 

0095 Egészségügy Rehabilitációs terapeuta szükséges szükséges 

3

Az okleveles technikus képzés: 

Komárom-Esztergom Megyében egyedüli módon, az egyetem és a szakképzési centrum 
által közösen kidolgozott szakmai oktatás. Ez az együttműködés a középfokú és felsőfokú 
duális képzés, valamint a munkáltatói igények összehangolásával jött létre. 

Aki így végzi el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles 
technikus” megjelölést használhatja, az ezáltal megszerzett tudást pedig akár kreditpontként 
is beszámítják a későbbi felsőoktatási tanulmányai során.

Felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött je-
lentkezési lappal lehet jelentkezni a fenti táblázatban megjelölt tanulmányi területkódokkal.

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osz-
tályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv 
tantárgy és a matematika eredménye a döntő.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Egészségügy Országos Mentőszolgálat, Tatabánya Mentőállomás
Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

Gazdálkodás és 
menedzsment

Kontroll Könyvelőiroda, Tata
Palakovicsné Szabó Gabriella ev-könyvelőiroda
T-Mátrix Kft.

Közlekedés és 
szállítmányozás

BorgWarner Hungary Kft.
Coloplast Hungary Gyártó Kft. 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Opel Autentik Kft.
Transintertop Kft.
Trans-Sped Kft.
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Az okleveles technikus képzés: 

Komárom-Esztergom Megyében egyedüli módon, az egyetem és a szakképzési centrum 
által közösen kidolgozott szakmai oktatás. Ez az együttműködés a középfokú és felsőfokú 
duális képzés, valamint a munkáltatói igények összehangolásával jött létre. 

Aki így végzi el a technikumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okleveles 
technikus” megjelölést használhatja, az ezáltal megszerzett tudást pedig akár kreditpontként 
is beszámítják a későbbi felsőoktatási tanulmányai során.

Felvételi eljárás

Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött je-
lentkezési lappal lehet jelentkezni a fenti táblázatban megjelölt tanulmányi területkódokkal.

Az iskola felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osz-
tályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén az idegen nyelv 
tantárgy és a matematika eredménye a döntő.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Egészségügy Országos Mentőszolgálat, Tatabánya Mentőállomás
Szent Borbála Kórház, Tatabánya
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom

Gazdálkodás és 
menedzsment

Kontroll Könyvelőiroda, Tata
Palakovicsné Szabó Gabriella ev-könyvelőiroda
T-Mátrix Kft.

Közlekedés és 
szállítmányozás

BorgWarner Hungary Kft.
Coloplast Hungary Gyártó Kft. 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Opel Autentik Kft.
Transintertop Kft.
Trans-Sped Kft.
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium

Cím: 2800 Tatabánya, Béke u. 8.
OM azonosító: 910006/015

Telefon: 70/684-8604
E-mail: mikes@tszc.hu  

Honlap: www.mikes-tbanya.edu.hu

Kedves Nyolcadikos Lányok és Fiúk!

Szeretettel köszöntünk Benneteket a pályaválasztás időszakában. 
Iskolánk a

M Modern felszerelt számítógép-, IKT-eszközparkkal,

 I Izgalmas diákprogramokkal, kirándulásokkal, a Mikes Kupa és a 
Mikes Karácsony kavalkádjával,

K Kiváló partnerekkel, gyakorlati helyszínekkel – bölcsőde, színház, 
egyéni vállalkozás, filmpark

E Eséllyel - érettségihez, szakmához -  

S Sokszínű oktatókkal, módszerekkel
vár Benneteket.  

Kattanj ránk: www.mikes-tbanya.edu.hu  

Ide siess! Vár a Mikes!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0110 Informatika és 
távközlés 

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0111 Szociális Kisgyermekgondozó, -
nevelő szükséges szükséges 

0112 Kreatív Színház- és rendezvény-
technikus – –

0113 Kreatív Mozgókép- és animáció-
készítő szükséges –

0114 Oktatás Oktatási szakasszisztens szükséges szükséges 

5

Felvételi eljárás

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a 
felvételi folyamatba. 

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg.

A pontszám kialakításához 7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi bio-
lógia (a kisgyermekgondozó, -nevelő, és az oktatási szakasszisztens szakma esetén), infor-
matika (az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a színház- és ren-
dezvénytechnikus és a mozgókép- és animációkészítő szakmáknál) jegyek kerülnek figye-
lembevételre. A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek számtani átlaga. 

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból az értékelés, minősítés 
alól mentesítve volt és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgy-
ból osztályzattal, akkor a fent felsorolt tantárgy átlagát vesszük figyelembe.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Informatika és távközlés Forel Computer Kft.

Kreatív 
Korda Filmpark
Jászai Mari Színház - Népház  
Vértes Agorája

Oktatás Komárom-Esztergom Megye Óvodái, Általános Iskolái

Szociális
Önkormányzati Szociális Szolgálat - Oroszlány
Tatabányai Egyesített Bölcsődék
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnázium

Cím: 2800 Tatabánya, Béke u. 8.
OM azonosító: 910006/015

Telefon: 70/684-8604
E-mail: mikes@tszc.hu  

Honlap: www.mikes-tbanya.edu.hu

Kedves Nyolcadikos Lányok és Fiúk!

Szeretettel köszöntünk Benneteket a pályaválasztás időszakában. 
Iskolánk a

M Modern felszerelt számítógép-, IKT-eszközparkkal,

 I Izgalmas diákprogramokkal, kirándulásokkal, a Mikes Kupa és a 
Mikes Karácsony kavalkádjával,

K Kiváló partnerekkel, gyakorlati helyszínekkel – bölcsőde, színház, 
egyéni vállalkozás, filmpark

E Eséllyel - érettségihez, szakmához -  

S Sokszínű oktatókkal, módszerekkel
vár Benneteket.  

Kattanj ránk: www.mikes-tbanya.edu.hu  

Ide siess! Vár a Mikes!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0110 Informatika és 
távközlés 

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0111 Szociális Kisgyermekgondozó, -
nevelő szükséges szükséges 

0112 Kreatív Színház- és rendezvény-
technikus – –

0113 Kreatív Mozgókép- és animáció-
készítő szükséges –

0114 Oktatás Oktatási szakasszisztens szükséges szükséges 

5

Felvételi eljárás

A jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a 
felvételi folyamatba. 

Felvételi sorrendjüket az érdemjegyeik összegzésével kialakított pontszám határozza meg.

A pontszám kialakításához 7. tanév végi, valamint a 8. év félévi magyar nyelv, magyar 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá a 7. év végi és a 8. év félévi bio-
lógia (a kisgyermekgondozó, -nevelő, és az oktatási szakasszisztens szakma esetén), infor-
matika (az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus, a színház- és ren-
dezvénytechnikus és a mozgókép- és animációkészítő szakmáknál) jegyek kerülnek figye-
lembevételre. A végleges összpontszám a jelentkező érdemjegyeinek számtani átlaga. 

Ha a tanuló valamely, a pontszám kialakításában érintett tantárgyból az értékelés, minősítés 
alól mentesítve volt és nem rendelkezik a figyelembe vehető időszakban az adott tantárgy-
ból osztályzattal, akkor a fent felsorolt tantárgy átlagát vesszük figyelembe.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Informatika és távközlés Forel Computer Kft.

Kreatív 
Korda Filmpark
Jászai Mari Színház - Népház  
Vértes Agorája

Oktatás Komárom-Esztergom Megye Óvodái, Általános Iskolái

Szociális
Önkormányzati Szociális Szolgálat - Oroszlány
Tatabányai Egyesített Bölcsődék
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TATABÁNYAI INTÉZMÉNYEK
 
 

Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 2890 Tata, Hősök tere 9.
OM azonosító: 910006/026

Telefon: 70/684-8788
E-mail: blathy@tszc.hu  

Honlap: http://www.blathy-tata.hu/

Érdekel az informatika világa? Folyton autókat bütykölsz? Szeretsz fúrni-faragni, villanyt 
szerelni? Imádod az egyenruhát? Izgalmakra vágysz? Kezedben a jövőd! Válaszd a Bláthyt!

Technikumi 5 éves képzések
Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0030 Specializált gép-
és járműgyártás

Gépjármű-mechatronikai 
technikus szükséges –

0031 Rendészet és 
közszolgálat Közszolgálati technikus szükséges –

0032 Informatika és 
távközlés

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0033 Informatika és 
távközlés Távközlési technikus szükséges –

0034 Gépészet Gépész technikus szükséges –

0035 Honvédelem Honvéd kadét szükséges szükséges

A technikusképzés 5 éves. Elvégzését követően a tanulók érettségi bizonyítványt és techni-
kusi oklevelet kapnak. A felsőoktatási felvételi eljárás során a technikusi oklevélért plusz 
pont jár. Tanulóink a képzés ideje alatt ösztöndíjat, vagy szakképzési munkaszerződéssel 
járó fizetést kapnak.

Szakképző iskolai 3 éves képzések
Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0036 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges 

0037 Specializált gép-
és járműgyártás Karosszérialakatos szükséges –

0038 Épületgépészet Hűtő- és szellőzésrend-
szer- szerelő szükséges –

TATAI INTÉZMÉNY 
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Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0039 Rendészet és 
közszolgálat Rendészeti őr szükséges –

0040 Elektronika és 
elektrotechnika Villanyszerelő szükséges –

A szakképző iskolában a képzés 3 éves. 10. évfolyamtól a tanulók cégeknél, vállaltoknál 
teljesíthetik a szakmai gyakorlatot. A képzés ideje alatt tanulóink ösztöndíjat, vagy szak-
képzési munkaszerződéssel járó fizetést kapnak.

Felvételi eljárás

Felvételi vizsga nincs. A tanulókat az általános iskola felső tagozatán elért eredményeik 
alapján rangsoroljuk. Ehhez technikumi osztályok esetén az érettségi tárgyakból elért leg-
alább közepes tanulmányi eredmény szükséges. A képzések megkezdésének feltétele az 
előírt egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A Rendészet és közszolgálat és a Honvédelem ágazatba jelentkező tanulók esetében a felvé-
teli rangsorolás a tanulmányi eredmény, a fizikai állóképességfelmérés, pszichológiai teszt 
és elbeszélgetés eredménye alapján történik.

Jelentősebb duális partnereink
Ágazat Partnereink

Elektro-
nika és 
elektro-
technika

Aszódivill Kft
BAJ-CITY Bt.
Buday és Társa Kft
Busch Hungária Kft
Esztergomi Szerszámgépgyár Kft. 
Fém-Művek Kft
FLEITH Ipari, Szolgált. és Keresk. Kft
Güntner Tata Hűtőtechnika Kft

GRUNDFOS Magyarország 
Gyártó Kft 
Jámbor-Vill Bt
Megawatt Villamosipari Kft.
OTTO FUCHS Hungary Kft
Rába NYRT
Robert-Vill Kft
SZAHO BT

Épület-
gépészet

Frigo Spot Kft
Full Thermo Kft
Mandu Kft

Production Support Kft
Wati Kft
Thermotechnika-Corwn Cool Kft.

Gépészet

ASG KFT
Gasztrometál Zrt
Güntner Tata Hűtőtechnika Kft
H.I.X Kft
Kórcső Kft

Kor-Ferr Kft
Nata Autó
Pannon Lézer Műhely Kft
Solum Zrt
Z- Modul Kft

Speciali-
zált gép- 
és jármű-
gyártás

Autental Kft
Autó Vargasz Kft
Bogi-Autószervíz Kft.
Főnix Plusz 2021 Kft

Győri Autóközpont Zrt
Motor Classic Zrt
Szöllő-Car Kft
Viringer József ev
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TATABÁNYAI INTÉZMÉNYEK
 
 

Tatabányai Szakképzési Centrum
Bláthy Ottó Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 2890 Tata, Hősök tere 9.
OM azonosító: 910006/026

Telefon: 70/684-8788
E-mail: blathy@tszc.hu  

Honlap: http://www.blathy-tata.hu/

Érdekel az informatika világa? Folyton autókat bütykölsz? Szeretsz fúrni-faragni, villanyt 
szerelni? Imádod az egyenruhát? Izgalmakra vágysz? Kezedben a jövőd! Válaszd a Bláthyt!

Technikumi 5 éves képzések
Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0030 Specializált gép-
és járműgyártás

Gépjármű-mechatronikai 
technikus szükséges –

0031 Rendészet és 
közszolgálat Közszolgálati technikus szükséges –

0032 Informatika és 
távközlés

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0033 Informatika és 
távközlés Távközlési technikus szükséges –

0034 Gépészet Gépész technikus szükséges –

0035 Honvédelem Honvéd kadét szükséges szükséges

A technikusképzés 5 éves. Elvégzését követően a tanulók érettségi bizonyítványt és techni-
kusi oklevelet kapnak. A felsőoktatási felvételi eljárás során a technikusi oklevélért plusz 
pont jár. Tanulóink a képzés ideje alatt ösztöndíjat, vagy szakképzési munkaszerződéssel 
járó fizetést kapnak.

Szakképző iskolai 3 éves képzések
Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0036 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges 

0037 Specializált gép-
és járműgyártás Karosszérialakatos szükséges –

0038 Épületgépészet Hűtő- és szellőzésrend-
szer- szerelő szükséges –
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Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0039 Rendészet és 
közszolgálat Rendészeti őr szükséges –

0040 Elektronika és 
elektrotechnika Villanyszerelő szükséges –

A szakképző iskolában a képzés 3 éves. 10. évfolyamtól a tanulók cégeknél, vállaltoknál 
teljesíthetik a szakmai gyakorlatot. A képzés ideje alatt tanulóink ösztöndíjat, vagy szak-
képzési munkaszerződéssel járó fizetést kapnak.

Felvételi eljárás

Felvételi vizsga nincs. A tanulókat az általános iskola felső tagozatán elért eredményeik 
alapján rangsoroljuk. Ehhez technikumi osztályok esetén az érettségi tárgyakból elért leg-
alább közepes tanulmányi eredmény szükséges. A képzések megkezdésének feltétele az 
előírt egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A Rendészet és közszolgálat és a Honvédelem ágazatba jelentkező tanulók esetében a felvé-
teli rangsorolás a tanulmányi eredmény, a fizikai állóképességfelmérés, pszichológiai teszt 
és elbeszélgetés eredménye alapján történik.

Jelentősebb duális partnereink
Ágazat Partnereink

Elektro-
nika és 
elektro-
technika

Aszódivill Kft
BAJ-CITY Bt.
Buday és Társa Kft
Busch Hungária Kft
Esztergomi Szerszámgépgyár Kft. 
Fém-Művek Kft
FLEITH Ipari, Szolgált. és Keresk. Kft
Güntner Tata Hűtőtechnika Kft

GRUNDFOS Magyarország 
Gyártó Kft 
Jámbor-Vill Bt
Megawatt Villamosipari Kft.
OTTO FUCHS Hungary Kft
Rába NYRT
Robert-Vill Kft
SZAHO BT

Épület-
gépészet

Frigo Spot Kft
Full Thermo Kft
Mandu Kft

Production Support Kft
Wati Kft
Thermotechnika-Corwn Cool Kft.

Gépészet

ASG KFT
Gasztrometál Zrt
Güntner Tata Hűtőtechnika Kft
H.I.X Kft
Kórcső Kft

Kor-Ferr Kft
Nata Autó
Pannon Lézer Műhely Kft
Solum Zrt
Z- Modul Kft

Speciali-
zált gép- 
és jármű-
gyártás

Autental Kft
Autó Vargasz Kft
Bogi-Autószervíz Kft.
Főnix Plusz 2021 Kft

Győri Autóközpont Zrt
Motor Classic Zrt
Szöllő-Car Kft
Viringer József ev
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd Szakképző Iskola

Cím: 2840 Oroszlány, Asztalos János u. 2.
OM azonosító: 910006/023

Telefon: 70/684-8772
E-mail: eotvos@tszc.hu  

Honlap: https://eotvos.szakkepzestatabanya.hu/

Sziasztok!  Fiúk, lányok figyelem!

Iskolánk a XXI. század kihívásainak megfelelő szakembereket képez. A 3 éves szakképzés 
után biztos jövőd lesz, ha gépi és CNC forgácsoló vagy hegesztő képzésben veszel részt. 
Végzett tanulóink jó eséllyel tudnak elhelyezkedni Oroszlány és a környező ipari parkokban 
található gyárakban. A gépészeti képzés mellett a szociális ágazatban is tanulhattok nálunk. 
Ha gyermekekkel, fiatalokkal szeretnétek foglalkozni, akkor a várunk benneteket a 3 éves
gyermek- és ifjúsági felügyelő képzésre. 

Bízunk a jövődben, gyere, várunk az Eötvösbe!

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0050 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0051 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges

0052 Szociális Gyermek-és ifjúsági 
felügyelő szükséges –

Szakképző iskolában a tanulóink kilencedik évfolyamon az iskola tanműhelyében, a későb-
biekben viszont duális képzés keretében, szakképzési munkaszerződéssel cégeknél, válla-
latoknál töltik a szakmai gyakorlatot.

OROSZLÁNYI INTÉZMÉNY 
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Eötvös Loránd Szakképző Iskola

Cím: 2840 Oroszlány, Asztalos János u. 2.
OM azonosító: 910006/023

Telefon: 70/684-8772
E-mail: eotvos@tszc.hu  

Honlap: https://eotvos.szakkepzestatabanya.hu/

Sziasztok!  Fiúk, lányok figyelem!

Iskolánk a XXI. század kihívásainak megfelelő szakembereket képez. A 3 éves szakképzés 
után biztos jövőd lesz, ha gépi és CNC forgácsoló vagy hegesztő képzésben veszel részt. 
Végzett tanulóink jó eséllyel tudnak elhelyezkedni Oroszlány és a környező ipari parkokban 
található gyárakban. A gépészeti képzés mellett a szociális ágazatban is tanulhattok nálunk. 
Ha gyermekekkel, fiatalokkal szeretnétek foglalkozni, akkor a várunk benneteket a 3 éves
gyermek- és ifjúsági felügyelő képzésre. 

Bízunk a jövődben, gyere, várunk az Eötvösbe!

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0050 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0051 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges

0052 Szociális Gyermek-és ifjúsági 
felügyelő szükséges –

Szakképző iskolában a tanulóink kilencedik évfolyamon az iskola tanműhelyében, a későb-
biekben viszont duális képzés keretében, szakképzési munkaszerződéssel cégeknél, válla-
latoknál töltik a szakmai gyakorlatot.
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Idegennyelv-oktatás

Kötelező nyelvoktatás van, ahol az alábbi nyelvek közül lehet választani:
• Angol
• Német

Felvételi eljárás

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart. A felvételi rangsor felállításánál a tanulmá-
nyi eredményt vesszük figyelembe.
Az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai kerülnek beszámí-
tásra gépészet ágazatban: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, fizika, történelem, 
idegen nyelv tantárgyakból; szociális ágazatban: magyar nyelv, magyar irodalom, matema-
tika, biológia, történelem, idegen nyelv tantárgyakból.

Valamennyi tanulmányi területre jelentkezhetnek a többi tanulóval együtt nevelhető, oktat-
ható hallásszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlő-
dési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral- küzdő sa-
játos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények képzési és kimeneti követelmények 
alapján az előírt szakmáknál kötelező.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Gépészet

BorgWarner Hungary Kft.
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.
Küpress Kft.
Pitek-Lösung Kft
AZ-Engineering Kft.

Szociális Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató (Szeged)



22

10

Tatabányai Szakképzési Centrum
Bánki Donát Szakképző Iskola

Cím: 2870 Kisbér, Batthyány tér 2.
OM azonosító: 910006/024

Telefon: 70/684-8592
E-mail: banki@tszc.hu  

Honlap: https://banki-kisber.edu.hu

Szakma nélkül KIS BÉR-ért akarsz dolgozni? Ne tedd! Gyere hozzánk és tanulj nálunk 
szakmát, mellyel NAGY BÉR-eket kaphatsz! Itt a Bakony kapujában, Kisbéren a kistérség 
szakképző iskolájában, családias környezetben tanulhatsz! Szeretettel várunk!

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0010 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0011 Fa- és bútoripar Asztalos szükséges –

0012 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő szükséges –

Az alapszakmák oktatása iskolarendszerben folyik, ahol a gyakorlati ismereteket lehetőség 
szerint duális partnerek, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatod 
el.

A gyakorlatcentrikus szakképzés az iskola saját, jól felszerelt tanműhelyeiben zajlik az ága-
zati alapvizsgáig, ezt követően 10. évfolyamtól külső gyakorlati helyeken folyik tovább a 
szakmai gyakorlat. 
Végzős diákjaink sikeres vizsga esetén állásajánlatokból választhatnak.

KISBÉRI INTÉZMÉNY 
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Bánki Donát Szakképző Iskola

Cím: 2870 Kisbér, Batthyány tér 2.
OM azonosító: 910006/024

Telefon: 70/684-8592
E-mail: banki@tszc.hu  

Honlap: https://banki-kisber.edu.hu

Szakma nélkül KIS BÉR-ért akarsz dolgozni? Ne tedd! Gyere hozzánk és tanulj nálunk 
szakmát, mellyel NAGY BÉR-eket kaphatsz! Itt a Bakony kapujában, Kisbéren a kistérség 
szakképző iskolájában, családias környezetben tanulhatsz! Szeretettel várunk!

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0010 Gépészet Gépi és CNC forgácsoló szükséges –

0011 Fa- és bútoripar Asztalos szükséges –

0012 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő szükséges –

Az alapszakmák oktatása iskolarendszerben folyik, ahol a gyakorlati ismereteket lehetőség 
szerint duális partnerek, cégek közreműködésével, valós munkakörnyezetben sajátíthatod 
el.

A gyakorlatcentrikus szakképzés az iskola saját, jól felszerelt tanműhelyeiben zajlik az ága-
zati alapvizsgáig, ezt követően 10. évfolyamtól külső gyakorlati helyeken folyik tovább a 
szakmai gyakorlat. 
Végzős diákjaink sikeres vizsga esetén állásajánlatokból választhatnak.

KISBÉRI INTÉZMÉNY 
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Felvételi eljárás

Felvételi vizsga nincs, a felvételi rangsor felállításánál a 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi tanulmányi eredményt vesszük figyelembe magyar nyelv, matematika, fizika/termé-
szetismeret, idegen nyelv tantárgyakból. Az osztályzat adja a pontszámot, rangsorolás a 
pontozás alapján történik. A jelentkezés feltétele, hogy a tanuló megfeleljen a választott 
szakma munka-egészségügyi követelményeinek. 

A tanulmányi területekre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Fa- és bútoripar

ERTL Faipari Kft. 
Fesu Komplex Kft. 
Kovács Nándor ev.
HÁNFA Kft.
Wéber Attila ev.

Gépészet

Bebusch Hungária Kft
Fém-Művek Kisbér Kft
GRUNDFOS Magyarország Gyártó Kft
Sertec Auto Structures Hungary Kft
DoBoTech Hungary Kft
NÉMETH-SZERSZÁM KFT
Rába Járműalkatrész Kft
U-SHIN Europe Kft.
TERIMFORG Fémipari Gyártó és Kereskedelmi Kft

Kereskedelem

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 
Választék-Csemege Kft 34-es számú üzlet Ászár
ÚJ Ház Centrum Tóth Zoltán ev.
Nemes Festék és Építőanyag Áruház
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Alapy Gáspár Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 73.
OM azonosító: 910006/009

Telefon: 70/684-8619
E-mail: alapy@tszc.hu  

Honlap: https://alapy.szakkepzestatabanya.hu/

Alapozd meg a jövőd iskolánkban! Képzéseink az iparban, szolgáltatásokban keresett szak-
mákra készítenek fel! Kreatív, gyakorlatias, műszaki gondolkodású vagy? Gyere hozzánk! 
Jól felszerelt tanműhelyünkben és külső képzőhelyeken biztosítjuk a vizsgára történő fel-
készülést. Tanműhelyünk melletti épületben, a Komáromi Kollégiumban kollégiumi elhe-
lyezésre is van lehetőség.

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0001 Szépészet Fodrász szükséges –

0002 Szépészet Kéz- és lábápoló technikus szükséges szükséges 

0003 Specializált gép-
és járműgyártás

Gépjárműmechatronikai 
technikus szükséges –

Szakképző iskolai 3 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0004 Gépészet Hegesztő szükséges szükséges 

0005 Épületgépészet Víz- és csatornarendszer-
szerelő szükséges –

0006 Elektronika és 
elektrotechnika Villanyszerelő szükséges –

0007 Kreatív Divatszabó szükséges –

0008 Építőipar Festő, mázoló, tapétázó szükséges szükséges 

KOMÁROMI INTÉZMÉNY 
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A gyakorlatorientált szakképzés az iskola saját, jól felszerelt tanműhelyeiben folyik az ága-
zati alapvizsgáig, ezt követően a duális képzésnek megfelelően külső gyakorlati helyeken 
történik a szakmai gyakorlat.

Felvételi eljárás

Felvételi vizsga nincs, a felvételi rangsorolásnál az 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi tanulmányi eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem. Az ötödik tantárgy ágazatonként 
eltérő: biológia (szépészet ágazatban), fizika (specializált gép- és járműgyártás, gépészet, 
épületgépészet, elektronika és elektrotechnika ágazatokban), rajz (építőipar és kreatív ága-
zatokban).

A jelentkezés feltétele, hogy a tanuló megfeleljen az egészségügyi alkalmassági, pályaal-
kalmassági követelményeknek. 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Elektronika és elektrotechnika

HILY Kft. 
Leanon Kft.
MEFE-VILL Kft.
Robert-VILL Kft.
Alko-Vill Kft.
Németh Zoltán EV

Építőipar Palater Bt.

Gépészet

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
HIX Kft.
Dekor Ferro Kft.
Solum Zrt.
Trivar Kft.

Specializált gép- és járműgyártás Géringer Kft. 

Szépészet

Nagyváradi Szalon
Fojt Rita Ev.
Yellow Black 
Szépségszalon
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A gyakorlatorientált szakképzés az iskola saját, jól felszerelt tanműhelyeiben folyik az ága-
zati alapvizsgáig, ezt követően a duális képzésnek megfelelően külső gyakorlati helyeken 
történik a szakmai gyakorlat.

Felvételi eljárás

Felvételi vizsga nincs, a felvételi rangsorolásnál az 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály 
félévi tanulmányi eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar 
nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem. Az ötödik tantárgy ágazatonként 
eltérő: biológia (szépészet ágazatban), fizika (specializált gép- és járműgyártás, gépészet, 
épületgépészet, elektronika és elektrotechnika ágazatokban), rajz (építőipar és kreatív ága-
zatokban).

A jelentkezés feltétele, hogy a tanuló megfeleljen az egészségügyi alkalmassági, pályaal-
kalmassági követelményeknek. 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Elektronika és elektrotechnika

HILY Kft. 
Leanon Kft.
MEFE-VILL Kft.
Robert-VILL Kft.
Alko-Vill Kft.
Németh Zoltán EV

Építőipar Palater Bt.

Gépészet

Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
HIX Kft.
Dekor Ferro Kft.
Solum Zrt.
Trivar Kft.

Specializált gép- és járműgyártás Géringer Kft. 

Szépészet

Nagyváradi Szalon
Fojt Rita Ev.
Yellow Black 
Szépségszalon
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Kultsár István Technikum és Szakgimnázium

Cím: 2900 Komárom, Klapka György út 56.
OM azonosító: 910006/008

Telefon: 70/684-8811
E-mail: kultsar@tszc.hu  
Honlap: www.kultsar.hu

A Kultsár a megye legkönnyebben megközelíthető technikuma! Iskolánk a buszvégállo-
mástól és a vasútállomástól kb. 5-7 perces sétára gondozott, esztétikus környezetben talál-
ható. 

Fiatalos lendületű, innovatív gondolkodású tanárok és a szakma világából érkező, széles 
körű tapasztalattal rendelkező oktatók várják a diákokat. 

Technikumi kínálatunkat ajánljuk azoknak, akik a sport iránt elkötelezettek vagy kisgyer-
mekekkel szeretnének foglalkozni vagy irodai munkát képzelnek el maguknak vállalkozási 
ügyviteli ügyintézőként, esetleg logisztikai technikusként. Az idegen nyelvű ipari és keres-
kedelmi technikus szakmára azokat a tanulókat várjuk, akik szívesen tanulják és használják 
az angol nyelvet. 

Gyere a Kultsárba!

Színes programokkal és külföldi tanulmányi, szakmai lehetőségekkel várunk.

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0100 Szociális Kisgyermekgondozó, -
nevelő szükséges szükséges 

0101 Szociális Szociális és gyermekvé-
delmi szakasszisztens szükséges szükséges 

0102 Közlekedés és 
szállítmányozás Logisztikai technikus – –

0103 Kereskedelem Idegen nyelvű ipari és 
kereskedelmi technikus* szükséges –

0104 Sport Sportedző (a sportág meg-
jelölésével) - sportszervező szükséges szükséges 

* Csak angol nyelven
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Kultsár István Technikum és Szakgimnázium

Cím: 2900 Komárom, Klapka György út 56.
OM azonosító: 910006/008

Telefon: 70/684-8811
E-mail: kultsar@tszc.hu  
Honlap: www.kultsar.hu

A Kultsár a megye legkönnyebben megközelíthető technikuma! Iskolánk a buszvégállo-
mástól és a vasútállomástól kb. 5-7 perces sétára gondozott, esztétikus környezetben talál-
ható. 

Fiatalos lendületű, innovatív gondolkodású tanárok és a szakma világából érkező, széles 
körű tapasztalattal rendelkező oktatók várják a diákokat. 

Technikumi kínálatunkat ajánljuk azoknak, akik a sport iránt elkötelezettek vagy kisgyer-
mekekkel szeretnének foglalkozni vagy irodai munkát képzelnek el maguknak vállalkozási 
ügyviteli ügyintézőként, esetleg logisztikai technikusként. Az idegen nyelvű ipari és keres-
kedelmi technikus szakmára azokat a tanulókat várjuk, akik szívesen tanulják és használják 
az angol nyelvet. 

Gyere a Kultsárba!

Színes programokkal és külföldi tanulmányi, szakmai lehetőségekkel várunk.

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0100 Szociális Kisgyermekgondozó, -
nevelő szükséges szükséges 

0101 Szociális Szociális és gyermekvé-
delmi szakasszisztens szükséges szükséges 

0102 Közlekedés és 
szállítmányozás Logisztikai technikus – –

0103 Kereskedelem Idegen nyelvű ipari és 
kereskedelmi technikus* szükséges –

0104 Sport Sportedző (a sportág meg-
jelölésével) - sportszervező szükséges szükséges 

* Csak angol nyelven
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Felvételi eljárás

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, ma-
gyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 
8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén a mate-
matika eredménye a döntő. Amennyiben a tanuló a pontszámításban érintett tantárgy vala-
melyikéből értékelés alól mentesítve volt, helyette a többi pontszámításban érintett tantárgy 
átlagát vesszük figyelembe a felvételi pontszámnál. Logisztikai technikus és idegen nyelvű 
ipari és kereskedelmi technikus esetén kizáró ok a matematika és/vagy idegen nyelv érté-
kelése alóli felmentés.
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsga a képzési és kimeneti követelmények alapján 
előírt szakmáknál van. 
A pályaalkalmassági vizsga célja: a jelentkező motivációinak, hozzáállásának, szakmai 
alap- készségének, ill. a szakmához való viszonyulásának, attitűdjének megismerése. A pá-
lyaalkalmassági vizsgán megfelel, aki az elérhető maximum pontszám legalább 50 száza-
lékát eléri. 
Ezek időpontjáról a jelentkezőket postai úton értesítjük. 

A meghirdetett ágazatokra, szakmákra beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Közle-
kedés 
és szál-
lítmá-
nyozás

Alumetal Group Hungary Kft.
Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft.
Bábolna Bio Kft.
Bábolna Sped Kft.
Byd Electric Bus&Truck Hungary Kft.
Easy Logistics Kft.
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
Hajdu Kft. 
Irex-Stamag Kft.

Kompress Nyomdaipari és Szolgál-
tató Kft.
Komtravel Kft.
Kayser Automotive Hungária Kft.
MOL-LUB Kenőanyag Gyártó For-
galmazó és Szolgáltató KFT.
Sanmina-Sci Magyarország Kft.
Solum Mezőgazdasági, Ipari és Ke-
reskedelmi Zrt.
Transintertop Kft.

Sport

Almásfüzitői Sport Club
Gladiátor sport- és egészségközpont
Fortuna Sportegyesület
Kisbéri Spartacus Sportegyesület
Komáromi Városi Sportegyesület

Komáromi Úszóklub Sportegyesület
Koppánymonostori Sportegyesület
Nagyigmándi Községi Sportkör
Szőnyi Palánkdöngetők Köre
Tatai Új Kajakház Ökoturisztikai 
Központ

Szociá-
lis

Tatabányai Egyesített Bölcsődék
Aprótalpak Bölcsőde Tatai Juniorka Alapítványi Bölcsőde
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum

Cím: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 75.
OM azonosító: 910006/007

Telefon: 70/684-8500
E-mail: szechenyi@tszc.hu  
Honlap: http://szixi.hu/web/

Szeretnél olyan iskolába járni:
- ahol a Netpincér kitalálója is tanult? 
- ahol több nagyvállalat jelenlegi vezetője is végzett?
- ahol megtanítanak rendesen angolul és németül?

Gyere a SZIXI-be:
- ha jól fizető, menő állást szeretnél a jövőben,
- ha egyetemen szeretnél továbbtanulni,
- hogy ne legyen ismeretlen egy app vagy weboldal készítése,
- ha saját vállalkozást szeretnél indítani,
- hogy profin kezeld pénzügyeidet, 
- az iskola CISCO számítógépes hálózatkezelő képző tanfolyamot is tart. 

és mindezért még ösztöndíjat is kapsz!

Jó társaság és gondoskodó környezet vár!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0120 Informatika és 
távközlés

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0121 Gazdálkodás és 
menedzsment

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző – –

0122 Gazdálkodás és 
menedzsment

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző – –
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Tatabányai Szakképzési Centrum
Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum

Cím: 2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 75.
OM azonosító: 910006/007

Telefon: 70/684-8500
E-mail: szechenyi@tszc.hu  
Honlap: http://szixi.hu/web/

Szeretnél olyan iskolába járni:
- ahol a Netpincér kitalálója is tanult? 
- ahol több nagyvállalat jelenlegi vezetője is végzett?
- ahol megtanítanak rendesen angolul és németül?

Gyere a SZIXI-be:
- ha jól fizető, menő állást szeretnél a jövőben,
- ha egyetemen szeretnél továbbtanulni,
- hogy ne legyen ismeretlen egy app vagy weboldal készítése,
- ha saját vállalkozást szeretnél indítani,
- hogy profin kezeld pénzügyeidet, 
- az iskola CISCO számítógépes hálózatkezelő képző tanfolyamot is tart. 

és mindezért még ösztöndíjat is kapsz!

Jó társaság és gondoskodó környezet vár!

Technikumi 5 éves képzések:

Tanulmá-
nyi terü-
let kódja

Ágazat Szakma megnevezése
Egészség-
ügyi alkal-

massági

Pályaalkal-
massági 

0120 Informatika és 
távközlés

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus

– –

0121 Gazdálkodás és 
menedzsment

Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző – –

0122 Gazdálkodás és 
menedzsment

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző – –
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Felvételi eljárás:  

Az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján (magyar nyelv és irodalom, matema-
tika, történelem, idegen nyelv és a tanulmányi átlag): 5.,  6.,  7.  osztály – év végi;  8. osztály 
–  félévi.

Jelentősebb duális partnereink:

Ágazat Partnereink

Gazdálkodás és me-
nedzsment

Bilance Adótanácsadó és Könyvelő Kft.
Vakom Vagyonhasznosító Zrt.
Solum Zrt.
Á-Kontír Kft.
Konting 97 Kft.
Bázis Könyvelő Iroda Kft.
Ilfer Adótanácsadó, Könyvelő és Szolgáltató Kft.
Sage Kontír Kft.
Améta Kft. 

Informatika és táv-
közlés

PickUp Elektronikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
B & O Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
PCE Paragon Solutions Kft. 
Güntner-Tata Hűtőtechnikai Kft.
V. John Kereskedelmi és Szogáltató Bt.
Forel Computer Kft.
Meble-Max Logistics Kft.
AXA-Soft Kft.
IKR Agrár Kft.
Hexen Informatikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
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Melyik iskolában tanulhatod a választott szakmád?
Felhívjuk a figyelmed, hogy először az adott szakmához tartozó ágazatot kell választanod
és majd a sikeres ágazati alapvizsga után kezdheted meg az adott szakma tanulását! 

Ágazatok 
Szakmák 

Tatabányai Szakképzési Centrum iskolái 
Tatabánya 
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Egészségügy                       
Csecsemő- és gyermekápoló, Rehabilitációs terapeuta                       
Elektronika és elektrotechnika                       
Automatikai technikus, Elektronikai technikus                       
Villanyszerelő                       
Építőipar                       
Ács, Kőműves, Magasépítő technikus                       
Festő, mázoló, tapétázó                       
Épületgépészet                       
Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő                       
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő                     
Víz- és csatornarendszer-szerelő            
Fa-és bútoripar                       
Asztalos                       
Faipari technikus                       
Gazdálkodás és menedzsment                       
Pénzügyi-számviteli ügyintéző, Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző                       

Gépészet                       
Gépész technikus                       
Gépgyártás- technológiai technikus                       
Gépi és CNC forgácsoló                       
Hegesztő                       
Ipari gépész                
Honvédelem                       
Honvéd kadét                       
Informatika és távközlés                       
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
technikus                       

Szoftverfejlesztő és tesztelő                       
Távközlési technikus                       
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Ágazatok 
Szakmák 

Tatabányai Szakképzési Centrum iskolái 
Tatabánya 
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Kereskedelem                       
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus                       
Kereskedelmi értékesítő                       
Kereskedő és webáruházi technikus                       
Közlekedés és szállítmányozás                        
Logisztikai technikus                        
Kreatív                       
Divatszabó                       
Mozgókép- és animációkészítő, Színház- és rendez-
vénytechnikus                       
Oktatás                       
Oktatási szakasszisztens                       
Rendészet és közszolgálat                        
Rendészeti őr, Közszolgálati technikus                       
Specializált gép- és járműgyártás                       
Gépjárműmechatronikai technikus                       
Karosszérialakatos                       
Mechatronikai technikus                       
Sport                       
Sportedző - sportszervező                       
Szépészet                       
Fodrász, Kéz- és lábápoló technikus                       
Kozmetikus technikus                       
Szociális                       
Gyermek-és ifjúsági felügyelő                       
Kisgyermekgondozó, -nevelő                       
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens              
Turizmus- vendéglátás                       
Cukrász, Pincér-vendégtéri szakember, Szakács, 
Cukrász szaktechnikus, Szakács szaktechnikus,  
Turisztikai technikus, Vendégtéri szaktechnikus 

                      

Vegyipar                       
Vegyész technikus                       

Impresszum:
Kiadja: Tatabányai Szakképzési Centrum

Tatabánya, 2022. szeptember
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