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0301  Gépészet 

-szakgimnázium 

-4 évfolyam 

-szakgimnáziumi kerettantervek 

-emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

-a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k 

egyike): angol, német 

-a tanulmányi területre beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek 

-felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

-pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

-gépészet ágazat 

-a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: gépgyártástechnológiai technikus 

-megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

 

0302  Informatika 

-szakgimnázium 

-4 évfolyam 

-szakgimnáziumi kerettantervek 

-emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

-a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k 

egyike): angol, német 

-a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), 

beszédfogyatékos tanulók is jelentkezhetnek 

-felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

-pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

-informatika ágazat 

-a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: informatikai rendszerüzemeltető  

-megjegyzés: iskolai tanműhely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

 

0303  Közgazdaság 

-szakgimnázium 

-4 évfolyam 

-szakgimnáziumi kerettantervek 

-emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

-a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k 

egyike): angol, német 

-a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 

(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos 

tanulók is jelentkezhetnek 

-felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

-pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

-közgazdaság ágazat 
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-a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: pénzügyi-számviteli ügyintéző 

-megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

0304  Egészségügy 

-szakgimnázium 

-4 évfolyam 

-szakgimnáziumi kerettantervek 

-emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

-a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k 

egyike): angol, német 

-felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

-pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

egészségügy ágazat 

-a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: gyakorló ápoló 

-megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

 

0305  Rendészet 

-szakgimnázium 

-4 évfolyam 

-szakgimnáziumi kerettantervek 

-emelt szintű oktatás angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, 

matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból 

-a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k 

egyike): angol, német 

-felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

-pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

rendészet és közszolgálat ágazat 

-a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés megszerzése: közszolgálati ügyintéző 

-megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 

biztosított 

 

 


