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Tisztelt Pályaválasztó! 

Köszöntöm Önöket a Soproni Szakképzési Centrum 

vezetősége, és teljes kollektívája nevében. A Soproni 

Szakképzési Centrum fő feladata a piacképes szakmai 

tudással rendelkező munkaerő biztosítása a Sopron és 

térsége fejlődése szempontjából minden, a centrum 6 

tagiskoláinak képzési szerkezete által lefedett szakmai 

területeken.  

    Munkánk sikerét nagymértékben meghatározza a 

magyarországi szakképzés irányításában, szervezésében 

és megvalósításában felelősségteljesen résztvevők 

konstruktív együttműködése.  Fontos tartjuk a végzett tanulóinkat alkalmazó 

gazdálkodó szervetekkel való szoros kapcsolatot; véleményük, megfogalmazott, 

elvárásaik alapján kívánjuk fejleszteni térségünk szakmaszerkezetét és a 

szakképzés tartalmi elemeit. A Soproni Szakképzési Centrum piacképes tudás 

és szakmát ad minden jelentkezőnek. Bármilyen kérdéssel javaslattal bátran 

forduljanak hozzánk. 

 

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és 

Iparkamara a feladatok egyre szélesebb körét látja el. 

Fontos szerepe van a város és térsége gazdasági életének 

fejlesztésében, a nemzetközi gazdasági kapcsolatokban és 

számos feladatot lát el a szakképzés terén is.  A kamara 

végzi a tanulók gyakorlati szakmai képzésében részt vevő 

képzőhelyek kiválasztását és ellenőrzését annak 

érdekében, hogy a szakmát tanulók a lehető legjobb 

körülmények között részesülhessenek gyakorlati 

képzésben. Jogi, tartalmi szempontból ellenőrzi a 

tanulószerződéseket, az iskolák és a vállalkozások közötti együttműködési 

megállapodásokat, szervezi a szintvizsgákat, szerepet vállal a szakmai 

vizsgáztatásban és az országos szakmai versenyek lebonyolításában. A kamara 

szervezi a mestervizsgákra való felkészítést és a vizsgáztatást. Fontos szerepe 

van a szakképzés irányainak, és az egyes szakmák arányainak 

meghatározásában, és a megyei szakképzés fejlesztési koncepció 

kidolgozásában. 
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A Soproni Szakképzési Centrum tagintézményei 

 

Soproni SZC Berg Gusztáv Szakiskolája 
 

Cím: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. 

Telefonszám: 96/241-333 

E-mail cím: kiszi@mail.ipari-kapuvar.sulinet.hu 

Honlap: www.ipari-kapuvar.sulinet.hu 

 

Soproni SZC Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskolája 
 

Cím: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26. 

Telefonszám: 99/510-092 

E-mail cím: fay@sopron.hu  

Honlap: http://fay.sopron.hu 

 

Soproni SZC Handler Nándor Szakképző Iskolája 
 

Cím: 9400 Sopron, Halász u. 9-15. 

Telefonszám: 99/506-490 

E-mail cím: handler@sopron.hu  

Honlap: www.handler.hu 

 

Soproni SZC Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskolája és 

Kollégiuma 
 

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 

Telefonszám: 99/312-779 

E-mail cím: svk@svk.hu  

Honlap: www.svk.hu 

 

Soproni SZC Porpáczy Aladár Középiskolája, Kollégiuma és Általános 

Művelődési Központja 
 

Cím: 9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2. 

Telefonszám: 99/370-918 

E-mail cím: porpaczy@porpaczy.hu  

Honlap: www.porpaczy.hu 

 

Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma 
 

Cím: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 7.  

Telefonszám: 30/600-2726 

E-mail cím: titkarsag@vasvill.hu 

Honlap: www.vasvill.hu 
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SZAKKÉPZÉSI RENDSZER 

A 2016/2017. tanévtől 

 

Szakgimnázium  

A jelenlegi szakközépiskola, amelyben a nevelés-oktatás továbbra is az érettségit 

megelőző 9-12 évfolyamokon, valamint az érettségit követő szakképzési 

évfolyam(ok)on folyik. Az érettségire felkészítő szakaszban megnövekedett a szakmai 

képzés.  Az érettségi után 1 év alatt érettségire épülő szakképesítés szerezhető, vagy 

felsőoktatásban is folytathatók a tanulmányok. 
 

 
Szakközépiskola 

A jelenlegi szakiskola, amelyben a 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai 

vizsgát követően automatikus továbbtanulási lehetőséget biztosít az érettségi 

megszerzéséhez, kétéves érettségire felkészítő oktatási formában.   Az érettségi 

vizsgán csak 4 tantárgyból kell vizsgázni, mert az ötödik tantárgyat a szakmai 

végzettség kiváltja. A kétéves érettségire felkészítő oktatási formában a részvételről a 

tanuló önállóan dönthet. 

Minkét szakképző iskolatípus a jövőben egyaránt biztosítja a szakképesítés és az 

érettségi megszerzését. 
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Felvételi tájékoztató 

A Soproni Szakképzési Centrum tagintézményeibe a középfokú felvételi eljárás során 

a tanulók nappali tagozatos 9. évfolyamra szakgimnáziumba és szakközépiskolába 

jelentkezhetnek. 

A középfokú felvételi eljárás folyamata és szakaszai 

 

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetén a felvételi lapok kitöltését 

az általános iskola szervezi meg. 

A felvételi lapok két részből állnak: Jelentkezési lap(ok) és Tanulói adatlap 

 

Központi írásbeli vizsgák 

 

A 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a központilag kiadott, egységes 

követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai feladatlapok alapján, 

országos eljárásrend szerint kerül megszervezésre. 

A magyar nyelvi és a matematikai írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból 

álló feladatsort kell megoldani, ezzel tárgyanként 50-50 pont szerezhető. 

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt- 

diákigazolványt vagy személyi igazolványt vigyenek magukkal. 

 

Általános felvételi eljárás 

 

Határidő Feladat 

2015. december 08. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára a 

vizsgát szervező intézménybe. 

2016. január 16. 10.00 óra Központi írásbeli vizsga 

2016. február 12. Az általános iskola továbbítja a jelentkezési lapot a középfokú 

iskolának 

2016. február 16.–március 04. A szóbeli meghallgatások a z általános felvételei eljárás 

keretében 

2016. március 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában 

2016. március 23. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 

sorrendben 

2016. április 19. A középfokú iskola megkapja a Felvételi Központtól a 

felvételi jegyzéket 

2016. április 26. A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános 

iskoláknak 

2016. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolába az iskola igazgatója által 

meghatározott időpontban 
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Iskola rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót vehet fel a középiskola, aki az adott 

szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményekben előírt egészségügyi 

alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel. 

 

Egészségügyi alkalmasság 

 

Az egészségügyi alkalmasság vizsgálatát a középiskola szervezi. Az orvosi 

szakvéleményre alapozott megállapítás, hogy a képzésbe bekapcsolódni szándékozó 

tanuló testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes önmaga és 

mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás 

gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre és a vizsga sikeres teljesítésére. 

A legfontosabb egészségügyi alkalmassági feltételek: átlagos testi és pszichikai 

fejlettség, fizikum, a végtagok épsége, normális funkcionálása, ép mozgáskoordináció, 

tünetmentes szervi működés, allergiamentesség, ép érzékszervek. 

Az egészségügyi alkalmasság elbírálásához kérjük az – esetleges betegséghez 

kapcsolódó –orvosi leletek bemutatását. 

 

Pályaalkalmassági követelmény 
 

A szakképzésbe történő bekapcsolódás – szakmai és vizsgakövetelményben 

meghatározott – azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a szakképzésben 

részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 

készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott 

tevékenység, foglalkozás ellátására. 

 

Az egészségügyi- és pályaalkalmassági vizsgálatok a középiskolában az iskola által 

megadott időpontban kerülnek lebonyolításra. 

 

Tanulmányi eredmények figyelembe vétele:  

Kizárólag a felvételiző tanuló általános iskolai tanulmányait igazoló bizonyítványban 

és félévi értesítőben szereplő osztályzat, minősítés vehető figyelembe. 

A középfokú iskola a felvételi tájékoztatóban teszi közzé, hogy mely tantárgyak 

osztályzatait veszi figyelembe, és azokból hogyan képez pontszámot saját felvételi 

eljárásában.  

A tanulmányi eredményekbe a magatartás és a szorgalom értékelése nem számítható 

be. 
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Szakmatanulás  tanulószerződéssel 

A Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara  fontos szerepe tölt be a  a 

sikeres szakmatanulás érdekében. 

A szakmák elsajátítása során a diákok az elméleti ismereteket az iskolákban 

tanulják meg, a szakma gyakorlati fogásait pedig részben az iskolai 

tanműhelyekben, de nagyobb részt vállalkozásoknál sajátítják el. Attól függően, 

hogy ki milyen szakmát választott például egy étteremben, szállodában, 

szépségszalonban, vagy egy üzemben, építőipari cégnél, autószervizben ismerkedik 

meg a szakma rejtelmeivel, szépségeivel.   

Arról, hogy ki-ki minél jobban elsajátítsa a választott szakmáját, magasan képzett 

gyakorlati oktatók gondoskodnak a munkahelyeken. Egy étteremben például egy 

mesterszakács mellett dolgoznak a tanulók, egy szépségszalonban egy kozmetikus 

mester, egy autószervizben egy autószerelő mester adja át tapasztalatait oly módon, 

hogy a tanulókat is bevonja a munkába. 

Ez a gyakorlati képzés a tanulók és a vállalkozások, cégek közötti megállapodás, 

úgynevezett „Tanulószerződés” alapján történik. A Tanulószerződés tartalmazza a 

tanulók és a gyakorlati képzőhelyek adatait, a tanulók és a vállalkozás legfontosabb 

jogai és kötelességeit, továbbá azt, hogy mennyi ideig tart a képzés. 

A tanulók havonta pénzbeli juttatást kapnak, amelyek mértéke a szakmától is függ. 

A tanuló betegség esetére táppénzt kap és a gyakorlati képzés ideje beleszámít a 

szolgálati időbe.  A tanulóknak egyéb juttatások is járnak, például kedvezményes 

étkezés, munkaruha, útiköltség-térítés.  

A Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési Osztálya egyik legfontosabb 

feladatának tartja, hogy a szakmát tanuló diákok a lehető legjobb körülmények között 

tanulhassák meg a választott szakmájukat, ennek érdekében rendszeresen figyelemmel 

kísérjük a több mint 200  gyakorlati képzőhelynél folyó szakmai munkát,  a tanulókkal 

való foglalkozást. 

A szakképzéssel kapcsolatos bárminemű kérdésben készséggel állunk a szakmát 

tanuló fiatalok és szüleik rendelkezésére tanácsokkal, információkkal. 

 

 

Kamaránk internetes honlapja:  www. sopronikamara.hu 

Telefon: 99/523-570 

E-mail: bihari.istvan@sopronikamara.hu 

            horvath.krisztina@sopronikamara.hu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 

mailto:bihari.istvan@sopronikamara.hu
mailto:horvath.krisztina@sopronikamara.hu


 

2016/2017. tanév induló képzései 

 

Soproni Szakképzési Centrum 
 SSZC

 B
erg G

u
sztáv 

Szakisko
lája 

SSZC
 Fáy A

n
d

rás 
K

ö
zgazd

asági, Ü
zleti és 

P
o

stai 
Szakkö

zép
isko

lája 

SZC
 H

an
d

ler N
án

d
o

r 

Szakkép
ző

 Isko
lája 

SZC
 Id

egen
fo

rgalm
i, 

K
eresked

elm
i, 

V
en

d
églátó

 Szakkép
ző

 
Isko

lája és K
o

llégiu
m

a 

SZC
 P

o
rp

áczy A
lad

ár 

K
ö

zép
isko

lája, 
K

o
llégiu

m
a és Á

ltalán
o

s 

M
ű

velő
d

ési K
ö

zp
o

n
tja 

S SZC
 V

as- és 
V

illam
o

sip
ari Szakkép

ző
 

Isko
lája és G

im
n

áziu
m

a 

N
yu

gat-m
agyaro

rszági 

Egyetem
 

érettségi u
tán

 

Szakgimnázium 
faipar ágazat 
faipari technikus 

  ×    faipari mérnök 

gépészet ágazat 
mechatronikai technikus      × 

mechatronikai 
mérnök 

informatikai ágazat  
gazdasági informatikus  

  X    gazdasági 
informatikus 
 

informatikai ágazat 
 informatikai rendszergazda      X 

képző és iparművészet ágazat 
festő 

  ×    
építész-
tervezőművész 
belsőépítész 
környezettervez
ő-művész 
tervezőgrafika  

képző és iparművészet ágazat 
grafikus 

  ×    

kereskedelem ágazat 
logisztikai ügyintéző 

 ×     

Gazdálkodási és 
menedzsment 
Kereskedelem és 
marketing 
Nemzetközi 
gazdálkodás 
Pénzügy és 
számvitel 

kereskedelem ágazat 
postai üzleti ügyintéző 

 ×     

közgazdaság ágazat 
pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 ×     

közgazdaság ágazat 
pénzügyi termékértékesítő 

 ×     

közgazdaság ágazat 
Magyar-Osztrák pénzügyi számviteli 
ügyintéző 

    ×  

közlekedésgépész ágazat 
autószerelő 

     ×  

közlekedésgépész ágazat 
autoelektronikai technikus 

     ×  

sport ágazat 
fitness-welness istruktor  
sportedző (kosárlabda, labdarúgás) 

     ×  

szépészet ágazat 
gyakorló fodrász 

  ×     

szépészet ágazat 
gyakorló kozmetikus 

  ×     

turisztika ágazat 
turisztikai szervező, értékesítő,  

    ×  

turizmus 
turisztika ágazat 
lovastúra-vezető, idegenvezető 

    ×  

vendéglátóipar ágazat 
vendéglátásszervező-vendéglős 

   ×    

villamosipar és elektronika ágazat 
automatikai technikus 

     ×  

villamosipar és elektronika ágazat 
elektronikai technikus 

     ×  
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Szakközépiskola 
ács   ×     

asztalos ×  ×     

cukrász    ×    

eladó ×   ×    

festő, mázoló, tapétázó ×  ×     

gépi forgácsoló      ×  

ipari gépész  ×       

Kárpitos   ×     

kőműves és hidegburkoló   ×     

központi fűtés- és gázhálózat 
szerelő 

     ×  

mezőgazdasági gazdaasszony, falusi 
vendéglátó 

    ×   

női szabó   ×     

pék ×       

pincér    ×    

szakács ×   ×    

szárazépítő   ×     

vendéglátó eladó    ×    

villanyszerelő      ×  

 
A 2016/2017. tanévben induló képzésekben tanulmányi ösztöndíjra jogosító hiány-

szakképesítések 

Eladó Központifűtés- és gázhálózat szerelő  

Elektronikai technikus Mechatronikai technikus 

Festő, mázoló, tapétázó Női szabó 

Gépi forgácsoló Pék  

Ipari gépész Szakács 

Kőműves és hidegburkoló Villanyszerelő 

 
Az első szakképesítésre felkészítő, nappali rendszerű oktatásban hiány-szakképesítést 

tanulók tanulmányi eredménytől függően havonta 10.000-30.000 Ft tanulmányi 

ösztöndíjban részesülnek. 
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SOPRONI SZC  

BERG GUSZTÁV SZAKISKOLÁJA 
 

 

TUDÁS – SZAKMA – ESÉLY  
 

Cím: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv u. 2. OM azonosító: 203051 Tel: 96/241-333 

Honlap: www.ipari-kapuvar.sulinet.hu E-mail: kiszi@mail.ipari-kapuvar.sulinet.hu 

Igazgató: Nagyné Szabó Nikoletta Pályaválasztási felelős: Horváth J. Tamás 

 

 

 

 

A 2016/2017. tanévben indítható osztályok: 

Tagozatkód (iskolai kód):  

Szakma megnevezése, 

OKJ száma 
Képzési idő Felvehető létszám Tagozatkód 

szakács 

34 811 04 
3 év 36 fő 101 

ipari gépész 

34 521 04 
3 év 24 fő 102 

festő, mázoló, tapétázó 

34 582 04 
3 év 24 fő 103 

pék 

34 541 04 
3 év 24 fő 104 

eladó 

34 341 01 
3 év 24 fő 105 

asztalos 

34 543 02 
3 év 24 fő 106 

    

  Intézményünk hagyományainkra, illetve kiemelkedő színvonalú tárgyi és személyi 

feltételeinkre alapozva végez általános műveltséget is megalapozó képzést. Az indított 

szakképesítésekben tanulóink az asztalos szakma kivételével ösztöndíjat kaphatnak 

tanulmányi eredményük függvényében. Ezekben a szakmákban, melyek 

hiányszakmák, biztos elhelyezkedési lehetőség van a Rábaközben és az egész 

régióban. Az asztalos szakma is nagyon keresett. 
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A képzési idő: 3 szakképzési év (a képzés OKJ szakmai vizsgával zárul) + 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam (választható). 

A szakképzés időtartama alatt 9. évfolyamon iskolai tanműhelyben, majd 10. 

évfolyamtól külső képzőhelyeken (vállalatoknál) - tanulószerződéssel -, szakmai 

gyakorlaton vesznek részt a tanulóink. Iskolánk teljes egészében megfelel a 

szakképzés duális formájának. 

 

Felvételi eljárás: 

Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak nem kell részt venni központi írásbeli 

vizsgán. A tanulók az általános iskola 5., 6., 7. osztály év végi és 8. osztály félévi – 

valamennyi tantárgyból képzett – átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 

Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. 

A szakképző évfolyam megkezdésének feltétele az egészségügyi alkalmasság. 

 

Felvételi kérelmek elbírálása: 

A felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók 

közül a felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. osztály félévi 

eredménye jobb. 

 

Kollégiumi elhelyezés: 

Igény esetén kollégiumi elhelyezést csornai középiskolai kollégiumban tudunk 

biztosítani. A felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván 

igénybe venni. 

 

Ösztöndíjak: 

A 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében állami szakiskolai ösztöndíjat 

kapnak a gazdaság által igényelt szakképesítést (hiányszakmákat) tanulók. 

Iskolánkban jelenleg a szakács, az ipari gépész, a festő, mázoló, tapétázó, a pék és az 

eladó szakma is érintett. A támogatás 10 000–30 000 Ft között alakul a tanulmányi 

eredménytől függően.  

    Az elméleti oktatást jól felszerelt tantermeinkben tartjuk.  

    Tanműhelyeinkben fémipari, faipari és építőipari szakmák szakmai gyakorlati 

képzése történik. Iskolánk rendelkezik egy modern tankonyhával, ahol a vendéglátás-

turisztika, valamint az élelmiszeripar szakterület diákjai készülnek a választott 

szakmájukra. Tanirodánkban az eladók iskolai felkészítése folyik. 

    Iskolánkban idegen nyelvként német nyelvet tanítunk, az informatikai képzést 

modern számítógépekkel biztosítjuk. 

    Tanulmányi és sportversenyek szervezésével segítjük elő tanulóink szakmai és testi 

fejlődését. 

 

Nyitott kapuk napja: 2015. november 4-én 9:00 és 11:00 óra között tájékoztatóval 

és iskola-bemutatással várunk minden érdeklődőt. A tanulók megnézhetik a kiválóan 

felszerelt tanműhelyeinket és az ott folyó gyakorlati munkát. 

 

Szeretettel várjuk a nálunk tanulni szándékozó fiatalokat! 
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Soproni SZC 

FÁY ANDRÁS 

KÖZGAZDASÁGI,ÜZLETI ÉS POSTAI 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
 

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092 

E-mail: fay@sopron.hu Honlap: http://fay.sopron.hu 

Facebook: facebook.com/fay.szakkozepiskola 

 

Szakgimnáziumi képzéseinket azoknak a jelentkezőknek ajánljuk, akik az érettségi 

mellé piacképes gazdasági végzettséget is szeretnének szerezni középiskolai 

tanulmányaik során. 

 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK NYOLCADIKOSOKNAK 

 közgazdaság ágazat – két tanítási nyelvű képzés angol nyelven (201) 

 közgazdaság ágazat – két tanítási nyelvű képzés német nyelven (202) 

 kereskedelem-marketing szakközépiskolai ágazat – sportolók osztálya (211) 

 közgazdaság szakközépiskolai ágazat – általános képzés (212) 

 kereskedelem-marketing szakközépiskolai ágazat – általános képzés (213) 

 

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések előkészítő 

évfolyamán heti 18 nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelven történő 

szóbeli és írásbeli kommunikáció magas szintű elsajátítását. A további négy 

évfolyamon diákjaink idegen nyelven tanulják a matematika, a történelem, a 

célnyelvi civilizáció és a marketing tantárgyakat. Tanulmányaik végén emelt szintű 

érettségit tesznek idegen nyelvből és középszinten érettségiznek német vagy angol 

nyelven a matematika és a történelem tantárgyakból. A sikeres érettségi vizsga 

felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű, és továbbtanulás esetén 40 többletpontot jelent. 

A sportolók osztályába várjuk az aktív sporttevékenységet folytató, igazolt 

versenyzők jelentkezését. A kötelező heti öt testnevelés órából kettőt az 

egyesületeknél végzett edzéssel váltanak ki a sportosztály tanulói. Az órarendbe 

illesztett három testnevelés órán – a tanuló edzőjével történő egyeztetés alapján – 

személyre szóló edzésterv szerinti gyakorlatok elvégzésére van lehetőség. 

A Fáyban középiskolai tanulmányokat folytatók komplex szakmai tantárgyból is 

tesznek érettségi vizsgát. A sikeres érettségi vizsga közgazdaság ágazaton pénzügyi, 

statisztikai, biztosítási adminisztrátor, a kereskedelem ágazaton kereskedelmi 

ügyintéző munkakör betöltésére alkalmas végzettséget ad. 

A szakmai érettségi után a Fáyban a 9-12. évfolyamon elsajátított szakmai 

ismeretek beszámításával, egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítést 

szerezhetnek tanulóink: 
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Szakközépiskolai ágazat OKJ szakma 

 Közgazdaság 

54-344-01 pénzügyi-számviteli ügyintéző 

54-343-01 pénzügyi termékértékesítő 

(bank, befektetés, biztosítás) 

 Kereskedelem-marketing 

54-841-09 postai üzleti ügyintéző 

54-345-01 logisztikai ügyintéző 

 

 

 

 

NYITOTT KAPUK NAPJA: 

2015. november 23-án (hétfőn) 

15 órától bemutató órák, 17 órától általános tájékoztató 

2016. január 11-én (hétfőn)  

16 órától általános tájékoztató 
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SOPRONI SZC HANDLER NÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

 

Szakközépiskolai képzéseink 

Képzési idő: 3 + 2 év 

(3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam – választható) 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% – 70% 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 9. és 10. évfolyam után 

140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek 
 

Szakmacsoport: 9. Építészet 

Ágazat: XVI. Építőipar  

Szakképesítések:  

Ács (326) – 34 582 01 

Festő, mázoló, tapétázó (323) – 34 582 04* 

Kőműves és hidegburkoló (324) – 34 582 08 

Szárazépítő (325) – 34 582 10 

* Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges 

Szakmacsoport: 10. Könnyűipar 

Ágazat: XVII. Könnyűipar 

Szakképesítések:  

Női szabó (328) – 34 542 06 

 

Szakmacsoport: 11. Faipar 

Ágazat: XVIII. Faipar  

Szakképesítések:  

Kárpitos (322) – 34 542 05 

Asztalos (321) – 34 543 02  
Az ács; festő, mázoló, tapétázó és női szabó szakképe-

sítések, mint hiányszakmák, 9. évfolyamtól ösztöndíjjal  
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Szakgimnáziumi képzéseink 
Képzési idő: 4 + 1 év 

(4 érettségi vizsgára felkészítő– 1 év szakképzési 

évfolyam) 

 

Összefüggő szakmai gyakorlat: 

9. évfolyam után 70 óra 

10. évfolyam után 105 óra 

11. évfolyam után 140 óra 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Ágazat: XXX. Szépészet és V. Képző- és iparművészet 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 30% – 70% 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek 
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Szakmacsoport: 19. Egyéb szolgáltatások 

Szakképesítések:  

Gyakorló fodrász (314) – 52 815 01 

Gyakorló kozmetikus (315) – 52 815 02  
 

Szakmacsoport: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Szakképesítések**:  Festő (312) – 54 211 03 

 Grafikus (312) – 54 211 04 

Ágazat: XIII. Informatika és XVIII. Faipar 

Elméleti és gyakorlati képzési idő aránya: 40% – 60% 

 

Szakmacsoport: 7. Informatika  

Szakképesítések:  

Gazdasági informatikus (310) – 54 481 02 

 

Szakmacsoport: 11. Faipar 

Szakképesítések:  

Faipari technikus (311) – 54 543 01*** 

**Összefüggő szakmai gyakorlat: 40 óra 

évfolyamonként 

 Alkalmassági vizsga keretében 2016. február 

hónapban képesség és készségvizsgálatot tartunk. 

***Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

Nyitott Kapuk Napja: 2015. november 16-án és 17-én 15.00 órától az iskolában  

 (Sopron, Halász u. 9-15.) 

Szakmai Nap 2015. november 19-én 

gyakorlati bemutató: 9.00 és 13.00 óra között az iskola tanműhelyében  

 (Sopron, Hőközpont u. 2.) 

Alkotó diákok tárlata: 2015. november 13-27. Nyitva tartás: 9-18 óráig.  
 Helyszín: Soproni SzC Handler Nándor Szakképző Iskolája  

 (Sopron, Halász u. 9-15.) 
 

 

15 

 



SOPRONI SZC IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓ 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 

Tel: 99/312-779 

E-mail: svk@svk.hu  

 

Igazgató: Sterbenz László 

Az iskola OM azonosítója: 203051 

 

 

Nyitott kapuk napja:  

 

Időpont: 2015. november 9-10. 15.00-tól az iskola épületében 

Helyszín: 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 
 

Tagozat 

kódja 

Tanulmányi 

terület 

Képzési 

idő/év 

Felvehető 

létszám 

Egészségügyi 

alkalmassági 

követelmény 

Pálya-

alkalmassági 

követelmény 

Szakgimnáziumi osztályok 

401 

 XXVII.   

 Vendéglátóipari   

 ágazat 

4+1 60 Van Van 

Szakközépiskolai osztályok 
18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

403 
34 811 01 

Cukrász 
3+2 24 Van Van 

404 
34 811 03  

Pincér 
3+2 24 Van Van 

405 
34 811 04 

Szakács 
3+2 48 Van Van 

406 
34 811 05 

Vendéglátó eladó 
3+2 24 Van Van 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

407 34 341 01 Eladó 3+2 24 Van Nincs 

 

Szakgimnázium 

Tagozatkód: 401 (Vendéglátóipari szakgimnázium) 

 

XXVII. Vendéglátóipari ágazat 
A vendéglátó szakgimnázium 9-12. évfolyamán a közismereti képzés mellett szakmai 

elméleti és gyakorlati oktatás folyik az ágazati szakgimnáziumi kerettanterv szerint. A 

4 éves szakgimnázium felkészít a kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a 

szakmai érettségi vizsgatárgyból tehető érettségi vizsgára. 

A kötelező szakmai érettségi vizsgát követően a tanuló dönthet úgy, hogy 

továbbtanul a szakgimnázium komplex szakmai vizsgára felkészítő 13. szakképzési 

évfolyamán. A 13. évfolyam elvégzése ennek megfelelően nem kötelező. 

A vendéglátó szakgimnázium szakképzési évfolyamán megszerezhető OKJ szerinti 

szakképesítés: 

54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős 
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Szakközépiskola 

A szakközépiskolai képzésbe alapfokú iskolai végzettséggel lehet bekapcsolódni. 

A 3+2 éves szakközépiskola szakképzési évfolyamain a szakközépiskolai 

kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás folyik. A gyakorlati képzés a 9. évfolyamon az iskola 

tanműhelyében, majd a 10-11. évfolyamon tanulószerződéssel külső gyakorlati 

képzőhelyeken folyik. 

A sikeres szakmai vizsgát követően a tanuló szabadon dönthet úgy, hogy 

továbbtanul a szakközépiskola 2 éves érettségi vizsgára felkészítő évfolyamain. 

Választható szakmák: 

18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

34 811 01 Cukrász (Kód: 403) 

34 811 03 Pincér  (Kód: 404) 

34 811 04 Szakács (Kód: 405) 

34 811 05 Vendéglátó eladó (Kód: 406) 

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

34 341 01 Eladó (Kód: 407) 

 

Egyéb tudnivalók 

 

►A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredményeket vesszük figyelembe. A felvételi eljárásunkban az 5., 6., 7. osztályos év 

végi és a 8. osztályos félévi jegyek közül a magyar nyelv, a magyar irodalom, a 

történelem, a matematika és az idegen nyelv tárgyak kerülnek beszámításra. Az összes 

megszerezhető pontszám 100 pont, mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának 

alapja. Az elégtelen érdemjegyet 0 pontként vesszük figyelembe. 

Annál a tanulónál, aki nem rendelkezik minden tárgyból érdemjeggyel, a megszerzett 

pontszám százalékos arányát vesszük figyelembe a megszerezhető pontszámhoz 

képest. 

►Iskolánkban sajátos nevelési igényű tanulók felvétele, oktatása-nevelése is folyik. 

►Valamennyi vendéglátó képzés megkezdésének egészségügyi és pályaalkalmassági 

követelményei vannak. Az eladó szakmára vonatkozóan csak egészségügyi 

alkalmassági követelmények vannak. 

 

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok 2016.02.16. és 2016.03.04. között 

kerülnek lebonyolításra. Amennyiben a tanuló nem felel meg ezeknek az alkalmassági 

követelményeknek, felvétele elutasításra kerül. 
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SOPRONI SZC  PORPÁCZY ALADÁR KÖZÉPISKOLÁJA, 

KOLLÉGIUMA ÉS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTJA 
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.   tel: 99/370-918 

porpaczy@porpaczy.hu     www.porpaczy.hu 

OM azonosító: 203051 

Igazgató: Wellner Andrea 

 

  Szakmai ig.helyettes: Lévay-Gál Katalin          Nevelési ig.helyettes: Bujnáné Kenyeres Klára  

Gyakorlati oktatásvezető: Török László 

Szakgimnáziumi képzések 
Képzési 

idő (év) 

Tagozat 

kód 

Indítható 

osztályok 

száma 

Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző   

- nyelvi előkészítő évfolyam 
1+ 4 +1  501 2 

Turisztikai szervező, értékesítő  4+1 502 1 

   

 

Szakközépiskolai képzés 
Képzési 

idő (év) 

Tagozat 

kód 

Indítható 

osztályok 

száma 

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó     

OKJ 34 811 02 
3+2 503 1 

 

Kollégiumunk jó feltételeket biztosít a tanuláshoz, művelődéshez és kikapcsolódáshoz. 

Számítástechnika központunk a tanítási órák helyszíne, de egyben lehetőséget is biztosít a 

diákok délutáni felkészülésére. 

Magyar-Osztrák Pénzügyi-számviteli ügyintéző Képzés kódja: 501 

9.  Nyelvi  (előkészítő) évfolyam 
Közgazdasági ágazat. Képzési idő : 1+ 4 (érettségi)+1 év. Indítható osztályok száma: 

2.Kooperációs tanterv alapján, a közismereti tantárgyakat magyar tanárok magyarul, a szakmai 

tantárgyakat (gazdasági informatika, üzemgazdaságtan, számvitel) és az angol nyelvet pedig 

osztrák tanárok német anyanyelven tanítják, itt Fertődön. A 11. évfolyamtól heti egy nap a 

gyakorlatot diákjaink Frauenkirchenben, partneriskolánkban töltik együtt az osztrák diákokkal.  

A 12. évfolyam végén magyar érettségit, a 13. évfolyam végén pedig osztrák érettségi-képesítő 

vizsgát tesznek diákjaink Ausztriában (német nyelv, szakmai tantárgyak - üzemgazdaságtan, 

számvitel és szabadon választott szakmai tantárgy, valamint megvédik a 13. évfolyamon írt 

német nyelvű szakdolgozatukat).  Az osztrák érettségi bizonyítvány ausztriai továbbtanulásra is 

jogosít és egyben felsőfokú német nyelvvizsgával egyenértékű.  

Tanulóink Osztrák diákigazolványra és az ahhoz kapcsolódó kedvezményekre is jogosultak! 

Diákjaink számára lehetőség van 2 hetes angliai tanulmányúton is részt venni.  

 

Felvételi: A tanulmányi eredmények átlaga 25%-os arányban (a hetedikes év végi és a 

nyolcadikos félévi jegyek: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és 

egy szabadon választott tantárgy) számít be.  A matematika és magyar nyelvi központi írásbeli 

25 %-os arányban, a szövegértési szóbeli vizsga 50 %-os arányban számít be.  

Szóbeli felvételi vizsga időpontjai: 2016. február 17, február 24 és március 02. 
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Turisztikai szervező, értékesítő szakképzés    

Képzés kódja: 502 
Turisztika ágazat. Képzési idő: 4 (érettségi) +1 év. Indítandó osztályok száma: 1. Intézményünk 

az újonnan induló képzéssel a térség munkaerő piaci igényeire reagálva az Esterházy kastély és 

a Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva, korszerű, széles gazdasági és marketing 

ismeretekkel, magas szintű német, angol és igény szerint orosz tudással rendelkező 

szakemberek képzését vállalja fel. A turisztikai szervező, értékesítő képzés korszerű szakmai és 

gazdálkodási ismeretek megszerzésére nyújt lehetőséget, ezzel lehetővé teszi önálló turisztikai, 

turisztikára épülő vállalkozás teljes körű tevékenységének elvégzését, irányítását is, valamint 

utazási irodákban, idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, 

szabadidőközpontokban szervezési és ellenőrzési feladatok ellátására akár vezetői szinten is.  

 

Felvételi: A tanulmányi eredmények átlaga (a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi jegyek: 

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és egy szabadon választott 

tantárgy). 

 

 

Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó    

Képzés kódja: 503 
Képzési idő: 3 (szakmai)  + 2 év. Indítandó osztályok száma: 1. 

Olyan szakembereket képezünk, akik családi vállalkozás keretében szállást, igény szerint 

étkezést, valamint programot biztosítanak hazai és külföldi turistáknak. A vendéglátáshoz a 

lehető legnagyobb mértékben felhasználják a konyhakertjükben és a gazdaságukban termesztett 

zöldségeket, gyümölcsöket és a tenyésztett állatokat is.  

A szakmával többek között falusi vendéglátó, őstermelő, áru-előkészítő, nevelőszülő, házi 

szociális munkás, családgondozó, házi ápoló, háztartási alkalmazott munkakörök is betölthetők.  

A harmadik évet követően lehetőség van 2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzésére is. 

 

Felvételi: A tanulmányi eredmények átlaga (a hetedikes év végi és a nyolcadikos félévi jegyek: 

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és egy szabadon választott 

tantárgy). 

 

Nyílt nap: 2015. november 27-én  8
00

 -12
00

 óráig 

Helye: Kollégium és az informatika központ (9435 Sarród, Kossuth u. 58.) 

Bemutató órák, pavilonos bemutatkozás, általános tájékoztatás 

További információk iskolánk honlapján: www.porpaczy.hu 
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SOPRONI SZC VAS- ÉS VILLAMOSIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS 

GIMNÁZIUMA 

9400 Sopron, Ferenczy János u. 7. 

Tel.: (30) 600-2726; (20) 966-0575 (központ)  

Fax.: (99) 261-271; honlap: www.vasvill.hu 

Igazgató: Bokor Ákos 

 

 
NYITOTT KAPUK NAPJA: 2015. november 24. (kedd) és 25. (szerda) 15,00 óra 

 

KÉPZÉSI TÍPUSOK: 
 

1. SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év) 

  

 A szakgimnáziumi képzés célja, hogy széles szakmai alapozást nyújtva, a munkaerő-

piaci igényeket követő felkészítést nyújtson, ugyanakkor a felsőfokú képzésbe való 

bekapcsolódást is biztosítsa. Emelt óraszámban tanulják az angol vagy német, informatikai 

szakon mindkét nyelvet. A képzésben kiemelt szerep jut a számítástechnika - informatika 

oktatásának is. 

 Emelt szintű oktatás az alábbi tantárgyakból van: angol nyelv, fizika, informatika, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv és történelem. 

Az érettségi vizsgát követően a konkrét szakmai képzésre a tanuló akkori 

érdeklődésétől és a lehetőségektől függően kerül sor, differenciált képzési időben, különböző 

formákban. 
 

  INFORMATIKA ÁGAZAT   

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 611  
 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés:  
 

informatikai rendszergazda 

 

 VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT   

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 612 
 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítések: 
 

automatikai technikus vagy elektronikai technikus 

 

 GÉPÉSZET ÁGAZAT   

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 613 
 

 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítés: 
 

mechatronikai technikus 

 
 

 KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT  

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 614 
 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítések: 
 

autószerelő vagy autóelektronikai műszerész 
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 SPORT ÁGAZAT   

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 615 
 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítések: 

fitness-wellness instruktor – sportedző (kosárlabda) – sportedző (labdarúgás) 

 

Érettségi után  

az iskolában a következő 2 éves szakmai képzésekre van lehetőség: 

Autóelektronikai műszerész – Automatikai technikus – Autószerelő – Elektronikai technikus 

Informatikai rendszergazda – Mechatronikai technikus 

 

2. SZAKKÖZÉPISKOLA (3 év) 
  

Képzési idő: 3 év   
 

 

Ebben az oktatási formában már a 9. osztályban elkezdődik a szakmai képzés. A képzés során 

szakmai elméleti és gyakorlati képzésben vesznek részt a tanulók az időkeret kétharmad 

részében, a közismereti oktatás a szakiskolai szakképzés közismereti kerettanterve szerint 

történik. A szakmai képzés csoportban villamosipar és elektronika, gépész, illetve épületgépész 

területeken történik. 
 

9. osztálytól tanulható szakmák: 

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT: villanyszerelő (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma) 

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 621 

 

GÉPÉSZ ÁGAZAT: gépi forgácsoló (ösztöndíjjal támogatott hiányszakma) 

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 622 

 

ÉPÜLETGÉPÉSZ ÁGAZAT: központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (ösztöndíjjal támogatott 

hiányszakma) 

Tanulmányi területet jelölő belső kód: 623 

 

Felvételi követelmények: 
 

A felvételi kérelmek elbírálása kizárólag az általános iskola által közölt  7. osztály tanév végi 

és 8. osztály félévi  érdemjegyek alapján történik, az iskola felvételi vizsgát nem tart. 
 

A felvételi kérelmek elbírálását az alábbi szempontok szerint végezzük a szakgimnázium és 

a szakközépiskola esetén is: 
 

Az általános iskola 7. osztály tanév végi, illetve a 8. osztály első félévi érdemjegyei a 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM, MATEMATIKA, TÖRTÉNELEM és IDEGENNYELV, továbbá a választott 

ágazat szempontjából fontos tantárgyból (informatika ágazat: INFORMATIKA  villamosipar-

elektronika, gépészet, közlekedésgépész ágazatok: FIZIKA  sport ágazat: TESTNEVELÉS). 
 

A rangsort az érdemjegyek összege alapján határozzuk meg. Azonos pontszám esetén a 

rangsor megállapítása a 8. osztály félévi összes jegyéből két tizedesig számolt átlag alapján 

történik. Annak azonossága esetén a 7. osztály tanév végi összes jegyéből két tizedesig számolt 

átlag figyelembe vételével határozzuk meg a sorrendet. 
 

A szakmai képzés megkezdéséhez egészségi alkalmasság szükséges. 
 

Az iskola saját tanműhellyel, mérőtermekkel, tornateremmel, edzőtermekkel, könyvtárral 

(olvasóterem), iskolaújsággal, klubbal, stúdióval (zárt láncú videorendszer, iskolai képújság) 

rendelkezik. 
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Akiknek a szakmaválasztás sikert hozott 

Kiemelkedő eredmények a Szakma Sztár Országos döntőjében 

 
Imád a magasban lenni - Alex nyeregtetőt készített 
 

Alex hihetetlenül büszke arra, hogy az ács, 

állványozók között az ötödik legjobbnak bizonyult a 

Szakma Kiváló Tanulója Versenyen ács, állványozó 

szakámban. 

– Az első fordulós feladatlap kitöltése után nem bíztam 

benne, hogy továbbjutok – meséli Alex. – A 

középdöntőben állványzati, zsaluzati, munkajogi, 

munkavédelmi ismereteinkre kérdeztek rá szóban, 

majd a gyakorlatban is bizonyítanunk kellett szakmai hozzáértésünket. Három fős 

csapatokban küzdöttünk, szerencsére nagyon jó társakat kaptam, és mindent 

beleadtam, ami tőlem telt. 

A döntő első két napján egy kisebb nyeregtetőt kellett elkészíteniük a versenyzőknek, 

majd a tető cserepezése, szigetelése, tetőtéri ablakok beépítése volt a feladatuk. 

Munka közben a zsűri tagjai elméleti kérdésekkel tesztelték a diákok tudását. A 

harmadik napra már csak az eredményhirdetés maradt. Sokat köszönhet felkészítő 

tanárainak, Gyurcsy Lászlónak és Kuntár Csabának, valamint gyakorlati 

szakoktatójának, Kovács Lajosnak. 

A mosolygós fiú rajong a szakmájáért, az időjárás viszontagságai ellenére is imád a 

magasban lenni. Volt gyakorlati helyén áll majd munkába, pár évig itt szeretné 

bővíteni a szakmai ismereteit, és gondolkodik egy németországi csereprogramon is. 

Szabadidejét lakóhelyén, Agyagosszergényben tölti a barátaival, a fiatalok 

legszívesebben fociznak és kosaraznak. 

A Handler legügyesebb festői - Bejutottak a döntőbe 
 

Horváth Szabolcs második, Vona Dávid János harmadik helyezést ért el az országos 

döntőben. 

   – Az osztályból négyen vettünk részt a verseny első 

fordulóján, ahol írásbeli feladatokat kaptunk, például 

fametszeteket, szerszámokat, eszközöket kellett 

felismernünk – meséli János. – Szabolccsal ketten 

jutottunk tovább az országos válogatóba, ahol már a 

szóbeli elméleti kérdések megválaszolása mellett 

gyakorlati tudásunkat is bizonyítanunk kell, többek 

között olajmárvány-utánzat készítésével vagy 

plakátragasztással. Két hete folyamatosan gyakorolunk 

a tanműhelyben. 

     Szabolcs elmondta, eredetileg burkolónak készült, 

aztán az osztálytársaitól kedvet kapott a festő 

szakmához, és egyre jobban megszerette. Távlati terve, 

hogy a szakvizsga után biztos alapot teremtsen 

magának, saját vállalkozás elindításán gondolkodik. 

János két éve költözött Eger környékéről Sopronba. A 

későbbiekben szívesen vállalna munkát Ausztriában.  
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Szabadidejében kontyokat készít - Bronzérmes fodrász 

 

Prajczer Melinda a Handler végzős fodrász diákja rajong 

az alkalmi frizurákért, szabadidejében a legújabb 

trendeknek megfelelő különleges kontyokat készít. 

Melinda szakoktatóival, Boros Anitával és Haraszthy 

Ildikóval január óta készült a megmérettetésre. 

 – A verseny első fordulójában egy feladatlapot kellett 

kitöltenünk – meséli Melinda. – Kétszázból tizennyolcan 

jutottunk tovább a középdöntőbe, ahol munkavédelmi és informatikai ismereteinkre 

írásban kérdeztek rá, a gyakorlati rész pedig borotválásból és babafejes műveletekből 

állt. 

A három napos döntőn rendkívül erős mezőny verődött össze. Első nap zajlottak a 

szóbelik anyag-, szakma- és vállalkozási ismeretekből, majd a versenyzők gyakorlati 

tudását is felmérték: a hindenbourg férfi hajvágás után ismeretlen modellnek kellett 

kontyot készíteniük. A második napon női és férfi divatvágás, alaphajvágások és dauer 

következtek, végül pedig hozott modellnek varázsoltak kontyot a lelkes fodrász-

jelöltek. A Handler Nándor Szakképző iskola utolsó szakmunkás diákjainak egyike 

hihetetlenül büszke arra, hogy dobogós helyezést sikerült elérnie. 

– Gyerekkorom óta fodrásznak készülök, különösen az alkalmi frizurák érdekelnek 

Figyelem a versenyeket, szabadidőmben rengeteget kontyozom, később 

továbbképzéseken is szeretnék részt venni. 
 

 

Pataki Bence 

2015-ben végzett 

mechatronikai technikus 

 

Alapjában véve gépész beállítottságú vagyok, de a szívemhez 

közel áll az elektronika is, ezért választottam a mechatronikát, 

közvetlenül az érettségi után. Szerettem volna megismerkedni a 

mechatronika magasabb szintjeivel, érdekelt a PLC és a 

mikrovezérlők alkalmazása. A későbbi szakmai pályámat is 

ilyen területen képzelem el.  

A 2015-ben megrendezett országos Szakma Sztár versenyen 

a mechatronika szakirányon második helyen végeztem. Nagyon 

szoros volt a verseny, emiatt is örülök, hogy ilyen jó eredményt 

sikerült elérnem. Sok munka és komoly felkészülés áll ennek a 

sikernek a hátterében, de megérte, mert a szakmai tudásom nagy mértékben fejlődött, 

így bizonyára könnyebb lesz az elhelyezkedésem is.  

A mechatronikát azért ajánlom  főként az elektronika és az informatika iránt 

érdeklődőknek , mert ez egy nagyon modern és sokrétű szakterület. Sokoldalú 

érdeklődést kelt és kreativitásra, problémamegoldó gondolkodásra serkent, 

ugyanakkor megsokszorozza elhelyezkedési lehetőségeket.  
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Elérhetőségek 

 

 

Soproni Szakképzési Centrum 

Cím: 9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

Telefon: 99/311-916 

E-mail: soproni.szc@upcmail.hu 

Honlap: www.soproniszc.hu    
 

 

Sopron Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

Cím: 9400 Sopron, Deák tér 14. 

Telefon: 99/523-570 

E-mail: titkarsag@sopronikamara.hu 

Honlap: www.sopronikamara.hu 
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