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A technikum jellemzői



A technikum jellemzői

 10. évfolyam végén ágazati alapvizsga után átlépés lehetősége 
ágazaton belül  másik technikumi szakmára vagy szakképző iskolába 
(pl. vegyész-műanyagfeldolgozó, gépgyártós-szerszámkészítő)

 11. évfolyamtól duális szakképzés

 12. évfolyam végén előrehozott érettségi lehetősége 3 tárgyból 
(matematika, magyar, történelem) – kisebb terhelés

 13. évfolyam végén rendes érettségi (idegen nyelv és képesítő)

 A képesítővizsga az 5. érettségi tárgy és egyben emeltszintűnek számít

 13. évfolyamon 10 közismereti óra (nyelvtanulásra, emelt érettségi 
felkészítésre fordítható)

 Ösztöndíj (9. évfolyamtól illetve a tanulmányok végén pályakezdő 
juttatás)

 A technikumban megszerzett tudás szakirányú továbbtanulás esetén 
kreditet ér az egyetemen



A technikum előnyei

 Ágazatot választás -10. év után - szakma választás

 Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.

 Előnyt élveznek a szakirányú felsőoktatási felvételin.

 9-10. évfolyamán havi 8 ezer Ft ösztöndíjat kapnak

 A 11. évfolyamtól duális szakmai oktatásban, szakképzési 

munkaszerződést köt, amely alapján a tanuló munkabérre jogosult.

 Pályakezdési juttatás.



Képzett ágazatok és szakmák

3011 Vegyipar (vegyésztechnikus): a Dunántúlon az egyetlen

3016 Vegyipar (műanyag-feldolgozó technikus): az országban   

egyetlen iskola oktatja rajtunk kívül

3012 Környezetvédelem (környezetvédelmi technikus)

3013 Informatika (szoftverfejlesztő, -tesztelő)

3014 Gépész (gépgyártás-technológiai technikus)

3015 Specializált gép- és járműgyártás (mechatronikai technikus)

3017 és 3018 Szociális (kisgyermekgondozó, - nevelő) angol illetve 

német nyelvi előkészítővel



Vegyésztechnikus
 Miért legyél vegyésztechnikus?

 Cukrot raksz a teádba? Telítetlen oldatot készítettél.

 Elmész motorozni a haverokkal? Az üzemanyagot a petrolkémia

állította elő, és az elégetése is kémiai folyamat.

 Megfájdult a fejed? A gyógyszert, amit beveszel, kémiai eljárással

állították elő, és kémia az is, amint hat rád.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Laboratóriumi gyakorlatok

 Irányítástechnikai ismeretek

 Vegyipari technológia

 Mit csinál egy vegyésztechnikus?

Több munkakörben, élelmiszeripari, gyógyszeripari, vegyipari laboratóriumban
laboráns vagy középvezetésre alkalmas szakember, aki ismeri az alapvető
analitikai, vegyi anyag előállítási, vegyipari műveleti eljárásokat.



Műanyag-feldolgozó technikus

 Miért legyél műanyag-feldolgozó technikus?

 Kézbe fogod a tollad: műanyag,

 Iszol egy pohár ásványvizet: a pohár és az ásványvizes palack is

műanyag.

 Beszállsz az autóba: nagy része műanyag.

 Ezt a sok műanyagterméket vállalatok százai állítják elő, és nekik

szakképzett munkaerőre van szükségük. Ha van olyan szakma,

amelynek biztos jövője, akkor ez az.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Gépészeti alapismeretek

 Gyártás előkészítés

 Mit csinál egy műanyag-feldolgozó technikus?

Műanyag-feldolgozó üzemek középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a
műanyag alapanyagok kémiai, fizikai, feldolgozás- és alkalmazástechnikai
tulajdonságait, a műanyag feldolgozó gépeket, szerszámokat és
gyártástechnológiákat



Szoftverfejlesztő, -tesztelő
 Miért legyél szoftverfejlesztő?

 Az informatika ma már a mindennapok elkerülhetetlen része. De ehhez a sok számítógépen

elvégzendő feladathoz, új és új, egyre fejlettebb szoftverek szükségesek. A szoftverfejlesztő azt

tanulja meg, hogyan lehet ilyen programokat megírni, tesztelni és javítani.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Programozás

 Irodai szoftverek

 Hálózati ismeretek

 Operációs rendszerek

 Szoftverfejlesztés

 Webfejlesztés

 Mit csinál egy szoftverfejlesztő?

 programokat ír több különböző programozási nyelven, hardvert választ, tesztel, hibáját keres és javít,
számítógépes hálózatot épít és üzemeltet



Gépgyártás-technológiai technikus
 Miért legyél gépgyártás-technológiai technikus?

 A gépgyártás egyike a legdinamikusabban fejlődő iparágaknak.

 Ha beülsz egy autóba, azt nagyrészt gépészek gyártották le, és

szerelték össze. De ugyanez a helyzet a bringáddal, vagy anyukád

mosógépével is.

 Mindenhol gépek vesznek körül minket, és ezeket valakinek el kell

készíteni. Készítsd el őket te!

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Vezérléstechnika

 Gyártástervezés

 Karbantartási gyakorlat

 Mit csinál egy gépgyártás-technológiai technikus?

Gépalkatrészeket tervez, és gyárt. Karbantartja a gyártósori gépeket. Üzemek
középvezetésére alkalmas szakember, aki ismeri a gépeket, szerszámokat,
vezérléseket és gyártástechnológiákat.



Mechatronikai technikus
 Miért legyél mechatronikai technikus?

 A mechatronika egyike a legmodernebb tudományterületeknek.

Ötvözi a gépészetet, az elektrotechnikát és az informatikát.

 Ha körül nézel otthon, a hűtőgép, a mosógép, a motorod, a család

autója, a tévé, de még az okostelefonod is automatizált

rendszerekkel készült.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Villamos gépek

 Irányítástechnika

 Mechatronikai gépészeti feladatok

 Mechatronikai villamos feladatok

 Mit csinál egy mechatronikai technikus?

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz a gyártási folyamatok tervezésében,
irányításában, felügyeletében. Pneumatikai, elektropneumatikai, PLC rendszereket
üzemeltet. Alkalmas fejlesztési és beruházási feladatok megoldására.



Környezetvédelmi technikus
 Miért legyél környezetvédelmi technikus?

 A minket körülvevő világot egyre több környezeti kihívás éri. Globális

felmelegedés, savas esők, vörösiszap katasztrófa.

 Tenni kell ez ellen, de hogy lehessen, ahhoz tisztába kell jönni a

konkrét veszélyekkel. Valakinek meg kell mondani, a többieknek,

hogy itt, a mi saját környezetünkben, milyen károsító hatások érnek

minket.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Laboratóriumi gyakorlatok

 Földtudományi alapok

 Környezetvédelmi technológiák

 Környezet egészségtan

 Mit csinál egy környezetvédelmi technikus?

Több munkakörben laboratóriumi dolgozó, vízügyi dolgozó, önkormányzati
referens. Olyan szakember aki ismeri az alapvető környezeti veszélyeket, azok
mérési módszereit, és elhárításuk módját.



Kisgyermekgondozó, -nevelő
 Miért legyél kisgyermekgondozó, -nevelő?

Nincs aranyosabb egy kisgyermeknél, akinek most kezd nyílni a világ.

Megteszi első lépéseit, kimondja az első szavakat, igyekszik mindent a

szájába venni, mindenhova felmászni és minél messzebb futni a

felnőttektől.

És nincs szebb feladat, mint segíteni neki a felfedezésben, megóvni a

veszélyektől, és ellátni őt. Cserébe pedig szeretetet kapsz.

 Milyen szakmai tantárgyakat tanulsz?

 Kommunikációs gyakorlatok

 Egészségügyi alapismeretek

 Pszichológiai és pedagógiai ismeretek

 Fejlődéslélektan

 Mentálhigiénés ismeretek

 Mit csinál egy kisgyermekgondozó, -nevelő?

Állami vagy magánintézményben 0-6 év közötti kisgyermekekről gondoskodik,
ellátja őket, segíti fejlődésüket. Hasonló feladatok végzésére lehetséges családnál
is elhelyezkedni.

angol nyelvi előkészítővel

német nyelvi előkészítővel



A LEGJOBBISKOLA.HU 

SZAKGIMNÁZIUMI RANGSORA

2018

Országosan

13.

Veszprém megyében 
1.

2019

Országosan

16.

Veszprém megyében
1.



Eredmények (2008 óta)

Országos Tanulmányi versenyeken: 

30 db 1. hely 

21 db 2. hely

26 db 3. hely

10. évfolyamos kompetenciamérés eredménye 2019:

Szövegértésből: 
szakgimnázium
Matematikából: 
szakgimnázium



Felvételi pontok számítása (minden 

szakhoz)

A hozott pontokat ezekből 
számítjuk, maximum: 50 
pont

 7. év végi és 8. félévi jegyek az 
alábbi tárgyakból: Matematika

 Magyar nyelv és irodalom tárgyak 
átlaga

 Történelem

 Idegen nyelv

 Fizika vagy Biológia vagy Kémia 
(választható) 

A szerzett pontokat ezekből számítjuk, 
maximum: 50 pont

 Matematika központi írásbeli felvételi

 Magyar nyelv központi írásbeli felvételi

Mindkettő pontszámai felezve (azaz az 
elérhető 50 - 50 pontból 25 - 25-öt számolunk)

Elérhető maximális felvételi pontszám: 100 pont.



A 2020-as beiskolázás

Szak Jelentkezett Utolsó bekerült Pont

Vegyész 114 109 50,5

Környezetvédő 172 156 48

Informatika 252 115 74

Gépgyártás 146 99 61

Mechatronika 190 98 69

Műanyagos 77 72 47,5

Kisgyermekg. angol 98 61 57

Kisgyermekg. német 62 56 48



Pályaválasztási rendezvényeink

 Pályaválasztási délután:

(Előzetes regisztrációhoz kötött)

2020. november 10. 1500, 1600 és 1700 óra

2020. december 8. 1500, 1600 és 1700 óra

 Szakokhoz kapcsolódó versenyek 

 Iparis informatika verseny döntője: 2020. november 20. 

 Kémiai és környezetvédelmi játszóház: 2020.december 3.

(Előzetes regisztrációhoz kötött)



A VSZC Ipari Technikum 

elérhetőségei

Cím: 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

Telefon: 36/70/6413617 

E-mail: 

Web: 

Pályaválasztási felelős: Kobán László, igh.
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