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Szeretettel várja 

Tóth Lajos Péter 

igazgató 

Végi József 
igazgatóhelyettes 

Székely Nándor 
igazgatóhelyettes 

Venczel-Gondán Anita 
igazgatóhelyettes 

Dózsa Éva 
kollégiumvezető 

Nyílt napokon bemutatjuk 
iskolánkat 

2020. november 13. 1400 
2020. november 24. 1400 

(tájékoztató, szakmák 
bemutatása, kipróbálása) 

Előzetes egyeztetés alapján, 
más időpontban is fogadunk 
osztályokat és érdeklődőket. 

A járványhelyzet miatt 
alternatív nyíltnapok lehetnek, 

figyeljék honlapunkat! 

http://www.oveges-szi.hu 

Alapozd meg jövődet nálunk! 
Válassz cégek által támo-
gatott duális képzéseink 

közül! 

Veszprémi SZC Öveges József 
Technikum és Kollégium 

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 

Tel: +36 70 641 3904 

titkarsag@oveges-szi.hu 

N47°4'36" E18°2'02" 

Válassz bennünket, mer t  

 erős vállalati háttér segíti a szakmai képzést, 
az elhelyezkedést; 

 a diszfunkcióval rendelkező tanulók felké-
szülését speciális módszerekkel, eszközök-
kel, fejlesztő foglalkozásokkal segítjük; 

 digitális táblák, alkalmazott számítástechni-
kai termek, laborok biztosítják felkészítésed. 

A legfrissebb információk honlapunkon: www.oveges-szi.hu/palyavalasztas/   

 

Magas színvonalon, korszerű eszközökkel berendezett 
elektronikai, informatikai és CAD-CAM labora-
tóriumok, valamint tanulást segítő könyvtár biztosítja a 
szükséges képzési feltételeket. Diákjaink mintegy 300 
számítógép segítségével sajátíthatják el a szakmai és 
digitális készségeket. 

Tanulóink érettségit követően ágazatukban szerezhet-
nek technikusi végzettséget. Várjuk azok jelentkezését 
is, akik más intézményekben fejezték be középiskolai 
tanulmányaikat. 

Kollégiumunk megfelelő szobákat, kulturált elhelye-
zést, számítástechnikai eszközöket, Wi-Fi-t, nyugodt 
felkészülési lehetőséget biztosít, akár 200 tanulónak. 

A kollégiumi elhelyezés iskolánk valamennyi tanulója 
számára ingyenes. 

Szakmai partnereink támogatják a képzéseket. 

Iskolánkban 24 osztályban 500 
diákunk tanul ágazati szak-
gimnáziumi, duális szakközép-
iskolai vagy technikus kép-
zésben. 

Speciális felkészültséggel tá-
mogatjuk a diszlexiás, disz-
gráfiás, diszkalkuliás tanulók 
integrált oktatását. 

A termek digitális táblával, 
vagy projektorral felszereltek. 

Referenciák diákjainktól 
Az iskolámat azért szeretem, mert 

 „harmónia van a szórakozás és tanulás között” 

 „céghez mehettem gyakorlatot szerezni” 

 „szívemhez legközelebb a szakmai órák állnak” 

 „személyes problémáim megoldásában is segítenek.” 
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INFORMÁCIÓ 8. osztályosoknak 

Jelentkezés a képzésre az általános iskolában a 
jelentkezési lap kitöltésével lehetséges. Felvételi vizsga 
nincs. 

A jelentkezési lapon az éneket, rajzot és testnevelést 
kivéve minden tantárgyból szerepeltetni kell a 6., 7. 
osztály év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyeit. A 
felvételi rangsort ezekből az érdemjegyekből számított 
pontszámnak a tanuló által elérhető maximumhoz 
viszonyított százaléka adja. 

Angol és német nyelv tanulására van lehetőség. A 
NAT szerint a korábban tanult idegen nyelv tanulását 
kell folytatni. Másik nyelvre váltani szintfelmérőn 
megismert tudás alapján van lehetőség. 

Választható képzések és kódszámaik a 9. osztályba jelentkezőknek 

(választható technikusi szakmák) 

5301 – elektronika és elektrotechnika ágazat, technikumi képzés  

5302 – elektronika és elektrotechnika ágazat diszlexiás tanulók részére  

(elektronikai technikus, erősáramú elektrotechnikus, ipari informatikai technikus) 

5311 – épületgépészet ágazat, technikumi képzés  

5312 – épületgépészet ágazat diszlexiás tanulóknak (épületgépész technikus) 

5321 – kereskedelem ágazat, technikumi képzés  

5322 – kereskedelem ágazat diszlexiás tanulóknak (kereskedő és webáruházi techn.) 

5331 – informatika és távközlés ágazat, technikumi képzés  

5332 – informatika és távközlés ágazat diszlexiás tanulóknak (informatikai rendszer- 

és alkalmazás-üzemeltető techn., infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető techn.)  

5341 – kishajóépítő és karbantartó ,szakképző iskolai képzés 

5342 – kishajóépítő és karbantartó diszlexiás tanulók részére  

5351 – központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, szakképző iskolai képzés 

5352 – központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő diszlexiásoknak 

5361 – elektronikai műszerész, szakképző iskolai képzés 

5362 – elektronikai műszerész, szakképző iskolai képzés, diszlexiás tanulóknak 

5371 – villanyszerelő, szakképző iskolai képzés, 

5372 – villanyszerelő diszlexiás tanulóknak 

OM azonosító: 203066/004 
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INFORMÁCIÓ DISZLEXIÁS, DISZGRÁFIÁS, DISZKALKULIÁS  tanulóknak 

A diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás (sni) tanulók valamennyi, az 

intézményben meghirdetett képzésre jelentkezhetnek. A felvétel feltétele a Tanulási 

Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes 

szakvéleménye, amely alátámasztja a diszlexia, diszgráfia vagy diszkalkulia 

meglétét. BNO F81.0, F81.1, F81.2, F81.3, F83 A szakvéleményt a jelentkezési 

laphoz csatolni kell! 

A jelentkező tanulók szóbeli meghallgatáson vesznek részt. A beszélgetés időpontja 

2021. március 02-10. (A meghallgatásról külön értesítést küldünk, a jelzett 

időpontra kell iskolánkba érkezni.) 

A teljes integrációban folyó képzések során a szóbeliségre építő módszerekkel 

támogatjuk a tananyag elsajátítását. Pszichológus és fejlesztőpedagógusok segítik 

munkánkat. 

További információk 

A tanulók tanulmányi eredményüktől 

függően ösztöndíjban részesülnek az 

iskolában és a gyakorlati képzőhelyen 

egyaránt. A felvétel feltétele: befejezett 8. 

osztály, valamint egészségügyi alkal-

masság. 

Technikum, érettségit és technikus 
végzettséget adó képzés 

Érettségivel együtt az ötödik évben technikusi végzettséget szereznek a diákok.  

A szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít, ami a felsőoktatási 

felvételinél előnyt jelent. 

Az első 2 alapozó év után szakmai képzéssel folytatódnak a tanulmányok.  

A tanulók felkészülnek a biztonságos munkavégzésre, az elhelyezkedésre, az idegen 

nyelvű álláskeresésre. A technikus végzettséggel képessé válnak a munkafolyama-

tok irányítására, dokumentálására, magas színvonalú szakmai munka elvégzésére. 

Szakképesítés megszerzésére irányuló képzések 

A szakképzésben résztvevő tanulók a képzési idő 1/3 részében közismereti, 2/3 

részében szakmai elméleti és gyakorlati 

ismereteket szereznek. 

A gyakorlati képzés az első tanévben az iskola 

tanműhelyében zajlik. A második és harmadik 

tanévben a tanulók gazdasági társaságoknál és 

vállalkozóknál folytatják gyakorlati képzé-

süket, míg a közismereti és a szakmai elméleti 

képzést továbbra is az iskolában kapják meg. 


