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Jelm on da t u nk :

2021-2022 -ES T AN ÉV RE

„A TUDÁS HATALOM”

Intézményünk honlapján, a www.boronkay.hu címen minden szakról, osztályról,
óraszámokról pontosabb tájékoztatás olvasható a z „Általános iskolásoknak” szóló link
megnyitása után a „SZAKOKRÓL RÉSZLETESEBBEN” menüpont alatt .

A járványügyi helyzet miatt egyelőre NYÍLT NAPOK-at nem
tervezünk, de ha mégis lehetőség lesz rá, arról a honlapunkon
fogunk tájékoztatást adni.
Intézményünkben országosan is elismert színvonalon folyik az érettségi és
technikusi vizsgára, felsőoktatási felvételire, valamint a nyelvvizsgára való
felkészítés.
Iskolánk az elmúlt öt évben háromszor is országos ranglistavezető volt a
szakgimnáziumok (technikumok) sorrendjében.
Oktató-nevelő munkánk fontos eleme a szabadidő hasznos eltöltése, ezért
diákjaink számtalan program közül választhatnak:
sport: atlétika,
labdarúgás,
kosárlabda,
röplabda,
testépítés,
gyalogtúrák,
kerékpártúrák, vízi túrák, sítábor
kulturális: fotó, színjátszó, rajz
tantárgyi szakkörök: minden, iskolánkban oktatott tantárgyból és szakterületről
Intenzív diákéletünk megmutatkozik az egyéb programokban is: gólyatábor,
szecskaavató,
suli-bulik,
Mikulás-járás,
adventi
kiállítás,
ének-zenei
nap,
szalagavató, Szent György -hét, diáknap, nyelvi táborok (főleg angol és német
nyelvterületekre).
A felvételt nyert fiú- és leánytanulók igény esetén
főépületünktől mindössze 150 méterre lévő kollégiumban.

elhelyezést

kapnak

a

A sportversenyek országos rangsorában 2005 óta minden évben (egyetlen Pest
megyei iskolaként) a TOP10-ben zártunk. Ebből több, mint tízszer dobogós helyen.
A szakmai és tanulmányi versenyek rangsorában is állandó tagjai vagyunk a
legjobb tíznek. Az elmúlt három évben összesen több, mint 100 (!!!) OKTV kategóriás
döntősünk volt. A versenyzés nem cél, hanem eszköz, mert véleményünk szerint:

„Mindenki tehetséges valamiben!”
Végzős tanulóink közel 90%-a bejut a felsőoktatásba és kb. 80%-a legalább egy,
legalább középfokú nyelvvizsgát szerez.

A hozzánk jelentkező tanulók az alábbi lehetőségek közül választhatnak
Nyelvi előkészítő csoportok









Képzési idő: 1 év
A központi felvételi mindenkinek kötelező!
A 2010-es és a 2020-as kódra jelentkezőknek idegen nyelvből szóbeli felvételit kell
tenni a „haladó”-nak bejelölt nyelvből! A behívási ponthatár 190 pont. Az ennél
alacsonyabb pontszá mot elérők sajnos nem juthatnak be ezekre a kódokra. A második
nyelv tanulása már a nyelvi előkészítő szakaszban megkezdődik .
A többi kódra nincs szóbeli felvételi , azaz akár teljesen kezdő szinttel is lehet
jelentkezni. Náluk a nyelvi alapozás elvégzése l esz az elsődleges feladat .
Fő célunk, hogy a haladó csoportok az első tanév végéig, de a többiek is a folytatás
során a harmadik tanév végéig legalább a középfokú nyelvvizsgáig eljussanak .
Sikeres befejezés esetén (nyelvvizsga nem kötelező), elsősorban a bejutási kód
szerinti képzésben folytatódhatnak a tanulmányok .
A felvételt nyertek nyelvi csoportba so rolása a kiértesítést követően történik a
szintfelmérők után.

Azonosító szám ok:
2010 angol haladó – német kezdő: általános tantervű gimnáziumi f olytatás
2020 német haladó – angol kezdő: általános tantervű gimnáziumi f olytatás
2030 angol: általános tantervű gimnáziumi f olytatás
nincs nyelvi felvételi
2040 angol: informatika folytatás
nincs nyelvi felvételi
2050 angol: gépészet folytatás
nincs nyelvi felvételi
2060 angol: elektronika folytatás
nincs nyelvi felvételi
2070 angol: környezetvédelem f olytatás
nincs nyelvi felvételi
2080 angol: vegyészet folytatás
nincs nyelvi felvételi
4-5 éves képzések







A központi felvételi mindenkinek kötelező !
Fő cél a sikeres vizsgákra , valamint a továbbtanulásra való felkészítés .
Angol nyelvből minden osztályban szervezünk kezdő vagy újrakezdő csoportokat is
(kivéve 2210-es és 2220-as kódok), igy bármelyik kódra jelentkezhetnek azok is, akik
eddig nem tanulták ezt a nyelvet .
A felvételt nyertek nyelv i csoportba sorolása a kiértesítést kö vetően történik a
szintfelmérők után.

A sportolói kódra (2190) jelentkezők számára lesz szóbeli elbeszélgetés és
gyakorlati alkalmassági felvételi is 2021. március 5-én. A behívási ponthatár
170 pont. Az ennél alacsonyabb pontszámot elérők sajnos nem juthatnak be e rre a
kódra.

Gimnáziumi osztály (4 év)
2210 Általános tantervű gimnázium (angol haladó)
 Második idegen nyelv tanulása már az első tanévtől: német, francia, oro sz közül azok
indulnak, amelyre legalább 12 fő jelentkezik. Szóbeli felvételi angol nyelvből.
2220 Általános tantervű gimnázium (angol haladó – német haladó)
 Szóbeli felvételi angol nyelvből és német nyelvből is.
Szóbeli felvételire jöhetnek azok, akiknek addigi pontszáma eléri a 190 -et. Ez alatti
pontszámmal sajnos nem lehet bejutni erre a kódra.
Technikumi osztályok (5 év)
 5. év végén érettségi bizonyítvány és szakirányú technikusi oklevél
 Utolsó évben előreláthatólag a szakirányú felsőfokú továbbtanulá sba beszámítható
kreditpontok is szerezehetők lesznek, mellyel lerövidíthető a diplomaszerzés ideje.
 Bármilyen szakmai jellegű, felsőfokú továbbtanulás esetén pedig az emelt s zintű
érettségi vagy a 40 plusz pont garantált
 Minden osztályban angol nyelvet ta nítunk kezdő és haladó csoportokban
2140 informatika ágazat
programozás, programfelhasználás, számítógépek építése és javítása, hálózatépítés

2150 gépészet ágazat
gépelemek és gépészeti szerkezetek tervezése -építése-javítása, kézi és gépi forgácsolás
2160 elektronika ágazat
áramkörök és elektronikai berendezések tervezése -építése-javítása és tesztelése
2170 környezetvédelem ágazat
környezeti-természeti megfigyelések, mérések és laborfoglalkozások
2180 vegyészet ágazat
szerves és szervetlen vegyületek előállítása, kémiai elemzése, laborfoglalkozások
Mindkét kódon kiemelten magas óraszám biológiából és kémiából.
2190 sport ágazat
edzéselmélet és módszertan, anatómia, táplálkozás, sportági specialitások
T U D N I V A L Ó K
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OM azonosító: 203065
Minden jelentkezőnek központi felvételit kell írnia magyar nyelvből és matematikából
(50, illetve 100, azaz maximum 150 felvételi pontért – matematikánál az alappontszámot
nálunk szorozni kell kettővel).
Időpontok: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra vagy január 28. (csütörtök) 14:00 óra
Helye: bármely, erre kijelölt középiskolát lehet választani
Figyelem! A központi felvételire a helyszínül választott középiskolába
2020. december 04-ig be kell jelentkezni !
Szóbeli (maximum 50 pont)
A választott idegen nyelvből (angol és/vagy német) szóbeli felvételit kell tenni az alábbi
kódszámok 2010; 2020; 2210 és 2220 valamelyikére jelentkező tanuló k közül azoknak, akik
az addig megszerzett pontok (hozott és a központi felvételi pontszáma ) alapján a korábban
leírt pontot elérik. A szóbeli időbeosztása az iskola ho nlapján lesz olvasható legkésőbb
március 02-től.
Időpontja: 2021. március 5. (péntek) 9:00-tól
Helye: Bocskai Kollégium (Brusznyai u. 1.) és az iskola épülete (Németh L. u. 4 -6.)
Aki a fel nem sorolt kódok közül is bejelölt néhányat, oda az idegen nyelvi szóbelin szerzett
pontszám nem számít be .
A felvételiken segédeszköz nem használható! A központi felvételi feladatait az OH állítja
össze, és titkosan kezeli , de a korábbi évek feladatsorai a z interneten elérhetők (pl.: felveteli.net, vagy www.oh.gov.hu)
Az általános iskola által kitöltött jelentkezési lapot 2021. február 19-ig várjuk.
A központi felvételi eredményét igazoló lap fénymásolatát kérjük mellékelni!

A JELENTKEZÉSI LAPON AZ INDULÓ CSOPORTOK ÉS SZAKOK KÖZÜ L
TÖBBET IS CÉLSZERŰ MEGJELÖLNI.
A megjelölt helyeket rangsorolni kell ! A rangsorolást – a tanulói adatlapon és a j elentkezési lap on egyaránt – a kódszámok sorba állításával kell elvégezni.

Tanács: A rangsor KÍVÁNSÁGLISTA legyen mind az intézmények, mind pedig képzés ek szerint, s ezen, ha nem muszáj, ne változtassanak, mert azzal nem növekszik a bejutási esély.
A tanulók hozott pon tszámának kiszámítása (maximum 100 pont):
Az általános iskolában a 6. és 7. év végi osztályzatok közül a magyar nyelv és az irodalom osztályzatok évenkénti átlaga, a történelem, a matematika, az idegen nyelv és egy
választott természettudományi tantárgy (ami lehet természetismeret, fizika, kémia, bi ológia, földrajz) osztályzatai számítanak. Ezen jegyek összegének kétszerese adja a hozott
pontszámot.
A felvételin szerzett és a hozott pontszám alapján kódonként cso portosított
tanulói rangsor 2021. március 16-tól tekinthető meg a honlapunkon.
(A felvételről vagy elu tasításról szóló értesítést 2021. április 30-ig postázzuk.)

ISKOLÁNK ELNYERTE A

MINŐSÍTETT TEHETSÉGGONDOZÓ MŰHELY
ÉS A

KIVÁLÓ TEHETSÉGGONDOZÓ KÖZPONT
CÍMEKET

Célunk az egy-egy terüle t iránt érdeklődő diákokkal speciálisan foglalkozni, aminek keretein
belül részt vehetnek versenyfelkészítéseken, megismerkedhetnek a tudományos igényű és
szintű kutatómunkával. E lőadásokra és konferenciákra visszük őket, aho l akár előadóként is
közreműködhetnek, segítve ezzel a továbbhaladási irány megválasztását , és jól megalapozva
a felsőfokú képzésbe való belépést. Mindez azonban senki számára nem lesz kötelező, csak
lehetőség.
Az utóbbi öt év átlagában elballagott diákjaink közel 90%-a jutott be felsőoktatási
intézményekbe .
A továbbtanulók elsősorban mérnöki, jogi, orvosi, államigazgatási, tanári, pénzügyi,
kereskedelmi és idegenforgalmi pályát választanak (lásd: Boronkay-évkönyvek).
Fontos tudni azt is, hogy i gen keresettek az iskolánkban végzett, diplomáva l ugyan nem, de
szaktudással rendelkező fiatalok a Vácon és környékén lévő cégek körében.
Iskolánk neve és címe: Váci Szakképzési Centrum Boronkay György
Technikum és Gimnázium
2600 Vác, Németh László utca 4-6.
Igazgató:
Fábián Gábor
Telefon:
27 - 317 - 077 és 27 – 412 - 077
Tel / Fax:
27 - 315 - 093
WEB:
www.boronkay.hu
e-mail:
boronkay@boronkay.hu
OM azonosító: 203065

Műszaki

Kiem elt c éljaink:
T ehetség kutat ás: Me rt min den ki te he tsé ges v alamibe n ! Aki már tu dja
mibe n, s ze re ncsé s . Ak i még ne m, mi igyeks zünk kide ríteni.
T ehetségg ondoz ás: Me rt ne mcs ak az e gyé n , de az or s zág é rde ke is az,
h ogy a tu dás révén h aladjun k előre ! V agyis ak iről tu djuk ,
m ibe n te he ts é ges , se gítü nk nek i abban k i bon tak ozni.
V ersenyez t et és: Mert s ik erélmé ny t, is me rk e dés i leh e tős é ge t ad, ráadás ul
s e gít felkés zíte ni a ke mé nye bb me gmé re té sekre is (pl.
emelt szintű érettségi).
T ovábbtanulás: Me rt ké pze tt, szakmája iránt elhiv atott s zakemberre
mindig s züksé g lesz. (Ehhe z nem ke ll f elté tlenül diploma,
de tanulni mindig kell!)
Sokszor találkozunk ezzel a véleménnyel :
- „Nem jelentkezem a Boronkayba, mert úgyse vesznek fel!”
- „Nos, ha nem jelentkezel, akkor biztosan nem!”
Ezért mindenkit arra biztatunk, jelentkezzen bátran, veszteni valója
„meglepetésére” felvételt nyer!

nincs, legfeljebb

Jó tanulást! Sikeres felvételit kívánok mindenkinek!
Fábián Gábor igazgató

KOLLÉGIUMUNK
Az iskola területén, annak közvetlen
szomszédságában található 80 fős kollégium
épülete.
A szilenciumi foglalkozásokon tanulmányi
eredménytől függően nevelőtanári, szaktanári
segítséggel készülhetnek diákjaink a következő
nap tanóráira. A gyengébben teljesítők számára
korrepetálásokat szervezünk az iskola
tanárainak segítségével.

INTÉZMÉNYÜNKBEN A KÖVETKEZŐ KÉPZÉSEKRE
LEHET JELENTKEZNI:

1. A OSZTÁLY
MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI

Váci SzC Petőfi Sándor Műszaki
Technikum, Gimnázium és Kollégium

ASZÓD

OM: 203065
Telephelykód: 008

NYELVŰ

1+4 ÉVES GIMNÁZIUM
kód: 4110
2. F OSZTÁLY
EMELT ANGOL ÉS NÉMET NYELVI

Beiskolázási tájékoztató
2021/2022. tanévre

www.petofi-aszod.hu

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
kód: 4140
3. D OSZTÁLY
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZATI
OKTATÁS

5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
kód: 4210
SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS
ÁGAZATI OKTATÁS

5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
kód: 4230
Az iskola közelségét kihasználva az esti
szabadidő alatt tanulóink használhatják az
intézmény sportlétesítményeit, így nagyon
népszerűek az esti “konditermi”, tornatermi
foglalkozások.
Programjainkat, hagyományos ünnepeinket a
minden évben újraválasztott diákönkormányzat
segítségével, diákok bevonásával valósítjuk
meg.

4. E OSZTÁLY
GÉPÉSZET ÁGAZATI OKTATÁS
5 ÉVFOLYAMOS TECHNIKUM
kód: 4220
FELVÉTELI FELTÉTELEK:

központi írásbeli vizsga minden tagozaton
követelmény
időpontja: 2021. január 23. szombat
jelentkezési határidő: 2020. december 4.
szóbeli meghallgatás minden tagozaton van
időpontja: 2021. február 27. szombat.

Cím:2170 Aszód, Hatvani út 3.
Tel: 28-400-006
iskolatitkar@petofi-aszod.hu
Igazgató: Holló Krisztina
Kollégium vezetője: Nyíry Zsolt
Tel: 0628-400-078

GIMNÁZIUM
MAGYAR- FRANCIA KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ
GIMNÁZIUM
Képzési idő: 1+4 év
Az egyéves intenzív nyelvi képzés után, a történelem,
a biológia, a földrajz, a matematika és a civilizáció
tantárgyakat francia nyelven tanulhatják.
„C”
típusú
felsőfokú
állami
nyelvvizsga
bizonyítvánnyal egyenértékű érettségit tehet minden
diákunk.
Előzetes francia nyelvi ismeretek nem
szükségesek.
4 ÉVFOLYAMOS EMELT OKTATÁS ANGOL ÉS
NÉMET NYELVBŐL

Célunk, hogy a tanulóink mindkét nyelvből olyan
szintű nyelvtudást szerezzenek, amellyel emelt szintű
érettségit és középfokú nyelvvizsgát tehetnek.
Felvételi eljárás a GIMNÁZIUMBAN:
Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt
venni. Az itt elért pontszámokat 50%-ban
vesszük figyelembe.
A központi felvételin
legalább 80 pontot elérő tanulót automatikusan
felvesszük.
Szóbeli elbeszélgetést tartunk: A francia
osztályba jelentkezők esetében kommunikációs
készséget mérünk magyar nyelven. Az angolnémet nyelvi osztályba jelentkezők esetében
angol vagy német nyelven tartunk elbeszélgetést
a
pontok
25%-áért.
Szóbeli ideje: 2021. február 27. szombat.
Az általános iskolai magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv jegyeket 25 %-ban vesszük
figyelembe.
Elutasítjuk a tanulót, ha a fent említett tantárgyak
általános iskolai jegyeinek 4 éves átlaga
alacsonyabb, mint 3,00.

TECHNIKUM
INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
Képzési idő: 5 év
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szoftverfejlesztő éstesztelő szakképzettség megszerzésével zárul.
A szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan
szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást
(szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és
dokumentálni. A programozási feladatokon túl
adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok
fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.
A tanult idegen nyelv: angol.
SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS
ÁGAZAT

Képzési idő: 5 év
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves
képzése, amely érettségivel és gépjármű
mechatronikai
technikus
szakképzettség
megszerzésével zárul.
A gépjármű mechatronikai technikus az eddig
autószerelő néven ismert szakma új megnevezése.
Tanulóink gépjármű mechatronikai technikus
képesítés szükséges fémipari és elektronikai
alapismereteket, illetve a gépjárművek szereléséhez
és javításához szükséges ismereteket szereznek.
A 10. év végén választható szakirány: szerviz
szakmairány.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a
gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a
látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív
hajtású járművek iránt.
A tanult idegen nyelv: angol.

GÉPÉSZET ÁGAZAT
Képzési idő: 5 év
Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel
és
gépgyártástechnológiai
technikus
szakképzettség megszerzésével zárul.
A gépgyártástechnológiai technikus olyan
szakember, aki önállóan, vagy mérnöki irányítással
részt
vesz
gépalkatrészek
technológiai
tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek,
mechanikus
berendezések
működtetésében,
szerelésében, karbantartásában és javításában.
Tanulóink
5
év
alatt
elsajátítják
gépgyártástechnológiai technikus képesítéshez
szükséges fémipari és elektronikai alapismereteket,
a számítógéppel való tervezést, a hagyományos és a
CNC forgácsoló gépek használatát.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt
venni új alkatrészek gyártási folyamatának
kialakításában.
A tanult idegen nyelv: angol.
Felvételi eljárás az TECHNIKUMBAN
Központi írásbeli felvételi vizsgán kell részt venni.
Az itt elért pontszámok a felvételi összpontszám
50%-át teszik ki.
A központi felvételin legalább 60 pontot elérő
tanulót automatikusan felvesszük.
Szóbeli elbeszélgetésen elért eredmény az
összpontszám maximum 25%-t teszik ki.
Szóbeli ideje: 2021. február 27. szombat.
Az általános iskolai magyar, matematika,
történelem, idegen nyelv jegyek 25 %-kal vesznek
részt a felvételi pontszámok számításában.
Elutasítjuk a tanulót, ha a fent említett tantárgya
általános iskolai jegyeinek 4 éves átlaga
alacsonyabb, mint 3,00.

Minden tanuló állami ösztöndíjban részesül a képzés
teljes ideje alatt tanulmányi eredménytől függően
évfolyamonként 8050ft-tól- 56350ft-ig / hó
Első szakma megszerzése után egyszeri
pályakezdési juttatás 289800 ft lehet.

Elérhetőségek
Jámborné Kormos Györgyi
igazgatóhelyettes
tel: 28-520-713

Elektronikai műszerész
Asztalos
Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Ipari gépész
Festő, mázoló, tapétázó

Együttműködő partnereink:
SIEMENS
BKV Zrt.
COOP Zrt.
IKON Oktatás Kft.
LIDL
Oktatás 22. Kft.
Opel Gaál
SPAR
SZTÁV Zrt.
TESCO
Human Bioplazma Kft.
Egis Gyógyszergyár Zrt.
Sanofi-Aventis Magyarország Zrt.

A gyakorlati képzés az intézmény jól felszerelt
tanműhelyeiben, illetve partnereink
képzőhelyein történik.

e-mail: miszki@madach-godollo.sulinet.hu
honlap: www.madachiskola.hu

Ingyenes kollégiumi elhelyezést
tudunk biztosítani tanulóink részére
Kedves Tanuló!

Tudod már mi szeretnél lenni?
Jöjj el hozzánk, és válassz a jobbnál jobb
szakmákat kínáló technikumi és
szakképzéseink közül!

Egy jó szakma
felér egy diplomával!

2021/2022
PÁLYAVÁLASZTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ
OM azonosító: 203065
2100 Gödöllő, Ganz
Ábrahám út 3.
Telefon: 06-28-520-712
Kocsi Tamás
igazgató

Iskolánk felvételt hirdet a
2021/2022 tanévre

Iskolánk felvételt hirdet a
2021/2022 tanévre

Iskolánk felvételt hirdet a
2021/2022-os tanévre

SZAKKÉPZÉS

Technikum

A 9. évfolyamon kezdődő 3 éves szakképzés.
Választható idegen nyelv az angol vagy a német.
A
jelentkezők
az
alábbi
szakmákból
választhatnak:

Érettségit adó 5 évfolyamos képzés az általános
kerettanterv alapján. Képzés végén érettségit és technikusi
szintű szakképesítést nyújtó technikum. Választható idegen
nyelv az angol vagy a német.

ÉRETTSÉGI UTÁNI
SZAKKÉPZÉS

kód

Szakmacsoportok:

szakma

3210

Asztalos

kód

3220

Cukrász

3110

Gépjármű mechatronikai technikus

3230

Kereskedelmi értékesítő

3120

Vegyész technikus

3240

Elektronikai műszerész

3130

szakma

Kereskedő és webáruház értékesítési

3250

Festő, mázoló, tapétázó

3260

Hegesztő

3140

Fodrász

3280

Karosszérialakatos

3290

Kőműves

3150

Közszolgálati technikus

3300

Gyógyszerkészítmény gyártó

3160

Kozmetikus technikus

3310

Pincér és vendégtéri szakember

3320

Szakács

3330

Villanyszerelő

A képzést elvégző tanulók szakemberként
helyezkedhetnek el és a későbbiekben nappali
tagozaton 2 év alatt érettségit is szerezhetnek
iskolánkban.
www.madachiskola.hu

technikus

A tanulók 5 év után szakmai képesítésüknek megfelelően
betölthetik a szakmai munkaköröket, illetve felsőoktatásban
folytathatják tanulmányaikat.

Felvételi vizsga nincs, tanulmányi eredmények
alapján állítjuk össze a sorrendet.
Bizonyos szakmákban felvételi elbeszélgetést
tartunk.

Egy jó szakma
felér egy diplomával!
www.madachiskola.hu

Érettségi vizsgával rendelkező tanulók az
alábbi szakmákban 2 év alatt OKJ-s
bizonyítványt szerezhetnek:

Gépjárműmechatronikai technikus
Fodrász
Kozmetikus technikus
Kereskedő és webáruház értékesítő
technikus
KÉPZÉSEK ÉRETTSÉGIVEL, VAGY
10 OSZTÁLLYAL RENDELKEZŐ
TANULÓKNAK

Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Ipari gépész
A képzés 2 éves. Megfelelő osztálylétszám
esetén indítjuk

Általános tudnivalók iskolánkról
Kedves Érdeklődő!
Ezzel a kis szórólappal szeretnénk bemutatni iskolánk
vezetésének koncepcióját és elképzeléseit az intézményünkben
folyó munkáról. Egy diákcentrikus iskolát vezetünk, ahová a diákok szívesen járnak, mivel számos olyan lehetőséget kínálunk,
ami a tanulás mellett jó szórakozást jelenthet számukra is.
Jelentkezz hozzánk, folytasd tanulmányaidat intézményünk falai között! Olyan iskolába kerülhetsz, ahol gazdag, színes diákélet vár, s ahol megmutathatod miben vagy tehetséges,
kiteljesedhetsz a nyelvekben, és mellette szakmát is szerezhetsz
Vác történelmi belvárosának közepén, a gyönyörű Duna-korzó
közvetlen közelében. Iskolánk három államilag elismert nyelvvizsgának is otthont ad, így lehetőség nyílik helyben nyelvvizsgát szerezni.
Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy turisztikai technikus válhat belőled! Számos középfokú és diplomás képzés,
munkaterület épül az iskolánkban szerezhető szakmákra. Ezeknek a szakmáknak az anyagi megbecsültsége hosszú évek óta
kiemelkedő.
Gyere és tapasztald meg milyen „Közgázos” tanulónak lenni!
Szeretettel várunk!

Fördősné Rozmán Edina
igazgató

Minden osztálytípusban és évfolyamon felzárkóztató
és tehetséggondozó órákat kínálunk diákjainknak.
A 11-13. évfolyamon felkészítő foglalkozások segítik a minél
sikeresebb közép- és emelt szintű érettségi vizsgák követelményeinek teljesítését.
A tanévet színes diákprogramok teszik változatossá. A 9. évfolyamra felvett tanulóink gólyatáborban ismerkednek meg iskolánkkal, ahol diáknap, kirándulás, vetélkedő és sok más rendezvény tarkítja a mindennapi életünket.
A 2021/2022. tanévre meghirdetett érettségit és szakképesítést adó technikumi képzésünk tagozatkódjai
7010-es kód: Gazdálkodás és menedzsment ágazat. 5 éves
képzés, mely az érettségi vizsgával együtt pénzügyi-számviteli
ügyintéző képesítést nyújt. Nincs szóbeli felvételi angol nyelvből, de a nyelvi csoportokba sorolás szintfelmérő alapján történik a tanév elején. (Felvehető: 32 fő)
7021-es kód: Gazdálkodás és menedzsment ágazat. Angol
idegen nyelvet haladó szinten tanuló 5 éves képzés, mely az
érettségi vizsgával együtt pénzügyi-számviteli ügyintéző képesítést nyújt. A haladó szintű angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával mérjük. (Felvehető: 16 fő)
7022-es kód: Turizmus-vendéglátás ágazat. Angol idegen
nyelvet haladó szinten tanuló, 5 éves turisztikai szervező szakmairányban, turisztikai technikus szakképesítést nyújtó képzés. A haladó szintű angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával mérjük. (Felvehető: 16 fő)
7030-as kód: Nyelvi előkészítő osztály. Angol kezdő és haladó
nyelvi előkészítővel indított Turizmus-vendéglátás ágazat,
ezért 1+5 éves a képzés. A heti 14 óra angol nyelv mellett 4
órában német nyelvoktatás is folyik kezdő szintről. Az érettségi
vizsgával együtt turisztikai szervező szakmairányban, turisztikai technikus szakképesítést nyújt. Az angol nyelvtudást szóbeli felvételi vizsgával mérjük. (Felvehető: 32 fő)

Felvételi eljárás a 9. évfolyamra jelentkezők esetén:
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a
központi írásbeli vizsgán matematika és magyar nyelv tantárgyakból. A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódra jelentkezőknek
angol nyelvből szóbeli vizsgát és egy írásbeli szintfelmérő
tesztet is kell tenniük.
A központi felvételi:
2021. január 23. (szombat) 10 óra.
Pótfelvételi: 2021. január 28. (csütörtök) 14 óra.
A központi felvételi helyszíne: Vác, Géza király tér 8.
Az angol nyelvi szóbeli felvételi vizsgák időpontja:
2021. február 23. - 2021. március 12.
Helyszíne: iskolánk épülete.
FIGYELEM!
Az angol szóbeli felvételire és írásbeli tesztre a központi
írásbeli felvételi eredménye alapján, külön hívjuk be a felvételizőket, az iskola honlapján közzétett beosztás szerint.
A jelentkezők rangsorolása az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számolt pontszámok és a központi írásbeli vizsgán elért eredmény összeadott pontszámai alapján történik. A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódra történő jelentkezés
esetén a szóbeli alkalmával elért eredmény is beleszámít az
összpontszámba.

A felvételi eljáráson szerezhető pontok:
7010-es kódszámon:
Tanulmányi eredmény alapján 100 pont hozható, amely az alábbi
tantárgyak 5., 6., 7. év végi és 8. év félévi jegyeinek összegéből adódik:

magyar irodalom

magyar nyelvtan

matematika

idegen nyelv

történelem
A központi írásbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető
(tantárgyanként 50 pont).
A 7021-es, 7022-es és 7030-as kódszámon:
Tanulmányi eredmény alapján 50 pont hozható (az előbbi kódszámnál felsorolt tantárgyak osztályzatainak összege felezve).
A központi írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető.
Az angol nyelvi szóbeli alkalmával maximum 50 pont szerezhető.
A szóbeli vizsga és a nyelvi szintfelmérő teszt célja a jelentkező
idegen nyelvi kommunikációs készségének, szókincsének és nyelvtani
tudásának felmérése.
A vizsga részletes leírása és témakörei megtekinthetők az iskola
honlapján.
A felvételi eljárás során a maximálisan szerezhető pontszám
200 pont, a felsorolt eredményeken kívül egyéb pont nem szerezhető
(például versenyeredményekért). A felvételi eljáráson való részvétel
minden jelentkező számára kötelező.
Azonos felvételi pontszám esetén a rangsorolás szempontjai:
A 7010-es kódon elsősorban a központi matematika írásbeli vizsgán
elért pontszám, másodsorban a magyar nyelvtan írásbeli vizsga pontszáma.
A 7021-es kódon elsősorban a matematika írásbeli vizsga, másodsorban az angol nyelvi szóbeli szintfelmérő vizsga pontszáma.
A 7022-es és 7030-as kódon elsősorban az angol nyelvi szóbeli szintfelmérő vizsga eredménye, másodsorban a magyar írásbeli vizsga
pontszáma.

Nyílt napok
A járványügyi eljárásrendnek megfelelően elmaradnak a nyílt napok, de az iskola honlapján,
illetve az ESTV-n és annak Facebook oldalán
megtekinthető az iskoláról szóló tájékoztató!

VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI
TECHNIKUM

FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ
2021-2022.

Miért gyere hozzánk?
Az érettségivel együtt a mindennapi életben jól
hasznosítható szakmát és tudást szerezhetsz
Gólyatábor
Diáknap
Városközpontban vagyunk
Csoportbontás idegen nyelvből, matematikából, informatikából, gépírásból, szakmai tárgyakból
Helyben nyelvvizsgát is tehetsz
Szalagavató a Művelődési Házban
Családias légkör

2600 Vác, Géza király tér 8.

Ösztöndíj már a 9. évfolyamtól jár, ( a minimálbér 5%-a havonta)
A következő tanévtől, tanulmányi eredménytől függően, ez az összeg
akár a minimálbér 35 %-a is lehet!

Tel: 27/504-245, 502-625,

ISKOLÁNK OM KÓDJA: 203065/015

E-mail: elsogeza.titkarsag@igk.hu

Fax: 27/316-944

Honlap: www.igk.hu

Váci SZC
Selye János Egészségügyi Technikum
2600 Vác, Jávorszky sétány 2.
OM azonosító: 203065
Tel.: 27/315-153, 27/315-151
E-mail: humanszakkozep@vnet.hu
honlap: www.selyehszki.hu

Felvételi tájékoztató 2021-2022. tanévre:
Nyílt napokat a COVID helyzetre való tekintettel nem tartunk.
Az iskolát bemutató videó anyag készül, valamint a váci ESTV 40 perces, iskolákat
bemutató sorozatában a november 10-ei héten intézményünk lesz a vendég. A felvétel
ezt követően honlapunkon is megtalálható lesz. ( www.selyehszki.hu)
Központi írásbeli felvételi (csak a technikumba:) 2021. január
(Jelentkezés december 9-ig).
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.

Technikumi képzések

23. szombat, 10.00 óra.

( 5 év vagy 6 év)

 egészségügyi
 sport ágazatban
egészségügyi szakképzés (kód 6010)









foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
9-12. évfolyamon közismereti tantárgyak és szakmai tantárgyak is
13. (14.) évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
12. év végén előrehozott érettségi vizsga lehetősége a közismereti tantárgyakból
13. (14.) év végén érettségi és technikusi szakmai vizsga
kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlat
Szakma:
o gyakorló ápoló (5 éves) , a szakma azonosító száma: 5 0913 03 04
o általános ápoló ( 6 éves), a szakma azonosító száma: 5 0913 03 01
 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj a tanulmányi eredménytől függően
 Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#egeszsegugy
 A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

o Gyakorló ápoló:

o Általános ápoló:

sport ágazati szakképzés ( kód 6020)








Foglalkozás egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-10. évfolyamon ágazati alapozás, 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga
9-12. évfolyamon közismereti és (sport) szakmai tantárgyak
13. évfolyamon már csak szakmai tantárgyak és idegen nyelv
Kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat
12. év végén előrehozott érettségi vizsga tehető a közismereti tantárgyakból
Igény esetén felkészítés emelt szintű biológia és testnevelés érettségi vizsgára, mely a
sport szakirányú felsőoktatáshoz szükséges
 13. év végén érettségi és technikusi vizsga
 Szakma: Fitness-wellness instruktor, a szakma azonosító száma 5 1014 20 01

 A képzés teljes ideje alatt ösztöndíj tanulmányi eredménytől függően
 Részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#sport
 A megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

Szakképző iskola:
Szociális képzés ( kód: 6030)
• szociális gondozó és ápoló szakképzés ( 3 év)







Foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges
9-11. évfolyam ( 3 éves képzés)
kötelező nyári összefüggő szakmai gyakorlat 9. és 10. évfolyam végén
11. évfolyam végén szakmai vizsga , szociális gondozó és ápoló szakképesítés
A szakma azonosító száma: 4 0923 2203
További + 2 év alatt érettségi vizsgára felkészítés, és érettségi vizsga lehetősége
(esti tagozatos felnőttképzés keretében)
 a megszerzett szakképzettséggel ellátható munkaterület leírása:

 részletek: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt#szocialis
Nyelvtanulás: angol vagy német nyelv.
Kiterjedt külkapcsolatok ERASMUS pályázatoknak köszönhetően, diákcserék, külföldi
szakmai gyakorlat lehetősége

Felvételi feltételek:
•
•
•
•
•
•

•
•

Egészségügyi alkalmasság ( bizonyos betegségek a szakmák gyakorlásánál kizáró
tényezők lehetnek)
A 6010-es és 6020-as kódon központi felvételi ( matematika, magyar) valamint a hozott
jegyek pontszáma (50-50%) alapján.
Jelentkezés a felvételire 2020.december 09-ig.
A felvételi időpontja: 2021. január 23. szombat 10.00 óra ( pótnap, igazolással: január
28. csütörtök 14.00 óra)
A 6030-as kódon csak a hozott jegyek pontszáma alapján.
A hozott pontszámok: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv
(angol/német), történelem tantárgyak 5-6-7. év végi, 8. félévi jegye
fizika, kémia, biológia, földrajz 7. év végi és 8. félévi eredményes
( 28 jegy x 5 = maximálisan 140 pont)
Sport ágazati képzésben a versenyszerű en végzett , eredményes sporttevékenységért,
becsatolt igazolással plusz 10 pontot adunk.
Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk!

Szeretettel várunk iskolánkban!

Váci Szakképzési Centrum
Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola
2021/2022. tanév
Beiskolázás
TECHNIKUM – nappali munkarend (5 év)
Tagozatkód
5010

5020

Ágazat

OKJ Szakképesítés

KERESKEDELEM

5 0416 13 03
Kereskedő és webáruházi
technikus

TURIZMUSVENDÉGLÁTÁS

5 1013 23 02
Cukrász szaktechnikus
5 1013 23 06
Szakács szaktechnikus
5 1013 23 08
Vendégtéri szaktechnikus
5 1015 23 07

Technikus képzés jellemzői
A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második
ciklusban duális (cégeknél kihelyezett), szakirányú képzés folyik. A tanuló a 12. év végén
három kötelező közismereti tárgyból (matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem)
előrehozott érettségi vizsgát tehet, majd a 13. év végén egy idegennyelvből tesz érettségit,
és a szakmai vizsga lesz az ötödik (emelt szintnek minősülő) érettségi tárgy. A 13. év végi
sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap a tanuló: érettségi
bizonyítványt, valamint technikusi végzettséget igazoló oklevelet.
A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel
végzettek felvételi vizsga nélkül tudjanak továbbtanulni felsőoktatásban azonos ágazaton
belül.
Választható idegen nyelvek: angol vagy német nyelv

Felvételi eljárás
Pontszámítás a technikumban: a központi írásbeli felvételi eljárás eredménye, valamint az
ágazathoz kötődő egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10. óra
Pótfelvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14. óra
Erasmus+ programokon keresztül külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőség van.

SZAKKÉPZÉS – nappali munkarend (3 év)
Tagozatkód
5030
5040

Ágazat

OKJ Szakképesítés
4 0416 13 02

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

Turizmus-vendéglátás

4 1013 23 05
Szakács

5050

Turizmus-vendéglátás

4 1013 23 01
Cukrász

5060

Közlekedésgépész

34 525 06
Karosszérialakatos

Szakképzés jellemzői
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzést követő két évben
duális (cégeknél kihelyezett) képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A
végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi képzettség
megszerzésére.
Mivel a szakképző iskolában és a technikumban is ágazati alapképzés történik a képzés
első szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között
különbözeti vizsga nélkül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul. Az ágazati
alapvizsga alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A 3 éves szakmai képzést
követően, 2 év alatt, esti munkarendben, érettségire felkészítő képzés választható.
Felvételi eljárás
Pontszámítás a szakképző iskolában: a központi írásbeli felvételi eljárás eredménye. A
felvételizőt szakmai beszélgetésre hívjuk. A szakképzés megkezdéséhez egészségügyi – és
ahol előírt – pályaalkalmassági vizsgálaton kell megfelelni.
A felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23. 10. óra
Pótfelvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 14. óra

A szakmai gyakorlatot az iskola által biztosított, vagy külső képzőhelyen, gazdálkodó
szervezetnél kell teljesíteni, a duális képzésnek megfelelően.
Erasmus+ programokon keresztül külföldi szakmai gyakorlat teljesítésére is lehetőség van.

SZAKKÉPZÉST ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM (1 év)
Kód
5070

Orientációs program

Alapkompetencia és
személyiségfejlesztés

Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak pedagógiáján, az egyéni és
csoportos kísérésen, a személyes pályaorientáción és az életpálya-tanácsadáson át újítja
meg a képzésünket.
A szakképzést előkészítő évfolyamra történő beiskolázáskor nem kell részt venni a
hagyományos központi felvételi eljárásban. Személyes találkozó alkalmával tájékozódunk
a tanulók készségeiről, alapkompetenciáik fejlettségéről, szakmai terveikről, és egyéni
megbeszélés alapján kerülnek felvételre a tanulók. A képzés során több szakmával
megismertetjük a diákokat, hogy későbbi szakmaválasztásuk megalapozottabbá váljon. Az
orientációs évben nincs hagyományos, tantárgyi jegyekkel történő értékelés, az
alapkompetenciák és a személyiség fejlesztése egyénre szabott.
Az orientációs évet követően a tanulók a középfokú oktatás bármely szintjébe
bekapcsolódhatnak.
Felvételi lap kitöltésénél szükséges adatok:
Iskola neve: Váci Szakképzési Centrum Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola
Címe: 2000 Szentendre, Római sánc köz 1.
OM azonosító: 203065
Telephely kód: 012

Képzéseinkről további tájékoztatás a honlapunkon olvasható:
www.petzeltj.hu
Felvilágosítás kérhető: info@petzeltj.hu
Személyes megbeszéléshez időpont kérése:
+36 26 312 167

Szeretettel várjuk iskolánkba!
Énekes Rita
tagintézményvezető

