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MI AZ A TECHNIKUM? 
A 2020/21-es tanévtől induló képzési forma, 

amely a képzés legvégén érettségi bizonyítványt 
ÉS technikusi oklevelet is ad. 

 
 

Miért jó ez? Mert... 
 az első két évben biztosított az átjárhatóság 
 a képzés végén az érettségi mellé technikusi 

 oklevél is szerezhető 
 többféle „extrával” kiegészített konstruk-

cióból választhat az érdeklődő 
 

NYISS A 
RÉSZLETEKÉRT! 

 
MI AZ A TECHNIKUM? 

Érettségit és technikusi végzettséget adó képzési 
forma. 

 

Felépítése hagyományosan: 
 

Két év ágazati alapoktatás 
(végén: ágazati alapvizsga) 

↓ 
Három év szakirányú oktatás 

(a 12. évf. végén előrehozott érettségi*, az utolsó év 
végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga) 

Vagyis alapesetben 5 év alatt emelt 
szintű érettségi és szakma is szerezhető. 
(*) – előrehozott érettségi a 12. évfolyam végén magyar nyelv 

és irodalomból, matematikából, történelemből) 
 

A hagyományos technikumi képzésre 
épülő képzéseink 

– Magasépítő technikus → 1302 

– Mélyépítő technikus → 1304 
 
 

„EXTRA” szolgáltatást is nyújtó 
képzéseink 

 
–  Német-magyar két tanítási nyelvű  

technikumi képzés → 1301 

 
– Angol nyelvi előkészítő évfolyamos 

technikumi képzés → 1303 

 

 
TAGOZATKÓD: 1301 

NÉMET-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 
TECHNIKUMI KÉPZÉS 

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS 
 

Képzés időtartama: 1+5= 6 év 
A legelső év: nyelvi előkészítő évfolyam (9.kny): 

- intenzív (heti 20 óra) német nyelv 
- mellette magyar, matematika, rajz, testnevelés 
- emelt óraszámban digitális kultúra (informatika) 

 
9–10. év: ágazati alapoktatás → ágazati alapvizsga 
11–13. év: szakirányú oktatás → 

- a 12. év végén előrehozott érettségi 
- a 13. év végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga, 

mely emelt szintű szakmai érettségi vizsgának felel meg. 
A képzés előnye: néhány szakmai és közismereti tárgyat 
németnyelven tanulják diákjaink + nyelvvizsga :) 

 
TAGOZATKÓD: 1302 

OKLEVELES TECHNIKUS KÉPZÉS 
MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS 

 
Képzés időtartama: 5 év 

9–10. év: ágazati alapoktatás → ágazati alapvizsga 
11–13. év: szakirányú oktatás → 
- a 12. év végén előrehozott érettségi 
- a 13. év végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga. 

A képzés előnye: felvételi nélküli bejutás a BME-re, és 
30 kredit elismerés az egyetemi képzésből. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  könyvtárunk előtere 



 
TAGOZATKÓD: 1303 

ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 
ÉVFOLYAMMAL INDULÓ 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 
MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS 

 
Képzés időtartama: 1+5=6 év 

A legelső év: nyelvi előkészítő évfolyam (9.ny): 
– intenzív (heti 18 óra) angol nyelv 
–  emelt óraszámban digitális kultúra (informatika) 
– mellette magyar, matematika, testnevelés, vizuális 

kultúra 
 
9–10. év: ágazati alapképzés → ágazati alapvizsga 
11–13. év: szakirányú oktatás → 
– 12. év végén előrehozott érettségi 
– 13. év végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga, 
   mely emelt szintű szakmai érettségi vizsgának felel 
meg. 
 

TAGOZATKÓD:1304 
NORMÁL (HAGYOMÁNYOS) 

TECHNIKUMI KÉPZÉS 
MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS 

 
Képzés időtartama: 5 év 

 
9–10. év: ágazati alapképzés → ágazati alapvizsga 
11–13. év: szakirányú oktatás → 
– 12. év végén előrehozott érettségi 
– 13. év végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga  

  mely emelt szintű szakmai érettségi vizsgának felel meg 
 
 

 

 
FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ 

FOGLALKOZÁSOK 
FELVÉTELI ELJÁRÁSUNK 

Matematikából és magyarból az érdeklődők számára 
ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tartunk. 
(Az aktuális járványhelyzethez alkalmazkodva.) 
Az előkészítő foglalkozások időpontjai: 
Keddi napokon: 15:30-tól 17:45-ig 
2021. november 30.,  december 7., 14., 2022. január 4.,11. 
Szombatonként: 9:00-tól 12:00-ig 
2021. november 27., december 4., 18., 2022. január 8.,15. 
 

A felvételi pontszámítás 
50% hozott pont + 50% központi írásbeli 

 
Hozott pontok: 
7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek 5 tantárgyból: 

 magyar nyelv és irodalom 
 matematika 
 történelem 
 idegen nyelv 
 rajz és vizuális kultúra 

 
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSÜNK 
Bárhol már korábban megszerzett érettségi 

bizonyítvány birtokában is.... 
lehetőség van a magasépítő technikusi oklevél 

megszerzésére nappali tagozaton. 
 

 
Képzés időtartama: 2 év   

       Kizárólag szakmai tantárgyak. 
 
 
 
 
 

Korszerűen felszerelt termeink egyike. 
 
Évek óta folyamatosan bővülő, korszerűsített tantermek... 
DUÁLIS oktatási forma – cégekkel való kapcsolatok... 
Ösztöndíj... 
Jó hangulat... vár rád:) Jössz? 

 
HOL VAGYUNK? 

A Keleti pályaudvar közvetlen szomszédságában. 
Tömegközlekedéssel: 2-es és 4-es metró, többféle 

busz- és trolibusz járat, 24-es villamos. 

 
 

Gyere el személyesen! 
 

NYITOTT AJTÓK HETE: 

2021. NOVEMBER 15–19. 
Személyesen megismerheted iskolánkat, 

hiteles tájékoztatást kaphatsz, betekintést 
adunk mindennapjainkba. 

Várunk szeretettel ! 
 

És ha kérdésed van: 
info@schulek.hu 

 
 
 


