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Soproni SZC Berg Gusztáv Szakképző Iskola  

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2.  
Telefon: +36 96 241 333  
Postacím: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2.  
e-mail: berg@berg-kapuvar.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 70 199 6774  
Postacím: 9330 Kapuvár, Berg Gusztáv utca 2. 
 
hétfőtől péntekig: 7:30-15:30 
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Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.  
Telefon: +36 99 510 092  
Postacím: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.  
e-mail: fay@sopron.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 99 510 092 
Postacím: 9400 Sopron, Teleki Pál út 26.  
 
hétfőtől csütörtökig: 8:00-16:00, pénteken 8:00-14:00 
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Soproni SZC Handler Nándor Technikum 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Halász utca 9-15. 
Telefon: +36 99 506 490 
Postacím: 9400 Sopron, Halász utca 9-15. 
e-mail: info@handler.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 99 506 490 
Postacím: 9400 Sopron, Halász utca 9-15. 
 
hétfőtől péntekig: 11:35-15:00 
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Soproni SZC Hunyadi János Technikum 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9300 Csorna, Soproni út 97. 
Telefon: +36 96 261 313 
Postacím: 9300 Csorna, Soproni út 97. 
e-mail: info@hunyadicsorna.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 96 261 313 
Postacím: 9300 Csorna, Soproni út 97. 
 
hétfőtől péntekig: 9:00-15:00 

 

 

 

mailto:info@soproniszc.hu
http://www.soproniszc.hu/
http://www.soproniszc.hu/


                          

 
9400 Sopron, Virágoskert u. 7. 

info@soproniszc.hu 
       www.soproniszc.hu 

 

 

Soproni SZC Kossuth Lajos Szakképző Iskola 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30. 
Telefon: +36 96 261 460 
Postacím: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30. 
e-mail: szakisk@kossuth-csorna.edu.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 99 261 460 
Postacím: 9300 Csorna, Kossuth Lajos utca 30. 
 
hétfőtől péntekig: 8:00-14:00 
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Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. 
Telefon: +36 99 537 162 
Postacím: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. 
e-mail: porpaczy@porpaczy.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 99 537 162 
Postacím: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. 
 
hétfőtől csütörtökig: 7:30-16:00, pénteken 7:30-13:30 
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Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. 
Telefon: +36 30 600 27 26 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. 
e-mail: titkarsag@vasvill.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 30 600 27 26 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 7. 
 
hétfőtől péntekig: 8:00-15:30 
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Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3. 
Telefon: +36 99 312 779 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3. 
e-mail: svk@svk.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 30 312 779 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1-3. 
 
hétfőtől péntekig: 7:30-14:30 
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Soproni SZC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium Kollégiumi Intézményegysége 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 60. 
Telefon: +36 99 523 126 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 60. 
e-mail: soproniszc.kollegium@gmail.com 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 30 523 126 
Postacím: 9400 Sopron, Ferenczy János utca 60. 
 
hétfőtől péntekig: 8:00-16:00-ig 
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Soproni Szakképzési Centrum 

 

1. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, 
elektronikus levélcím)  
 

Székhely: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. 
Telefon: +36 99 311 916 
Postacím: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. 
e-mail: info@soproniszc.hu 

2. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
honlapjának URL-je  
 

www.soproniszc.hu 
 

3. A Soproni SZC irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, 
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv 
ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége 
(telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), 
ügyfélfogadásának rendje  
 
 

Telefon: +36 99 311 916 
Postacím: 9400 Sopron, Virágoskert utca 7. 
 
hétfőn: 8:00-16:00, kedden, szerdán és csütörtökön: 8:00-15:30 , 
pénteken: 8:00-13:30 
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