
 

 

 

 

          Táncsics Mihály Szakgimnáziuma,  

           Szakközépiskolája és Kollégiuma 
8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. 

Tel: 88/420-267, 420-004 

Fax: 88/420-004 

E-mail: iskola@tmvp.hu 

Honlap: www.tmvp.hu 

Igazgató: Eveli Péter 

Pályaválasztási felelős: Hajdúné Medgyesi Andrea 

OM azonosító szám: 203066 

Telephely kód: 011 

__________________________________________________________________________ 

Pályaválasztási rendezvényeink időpontjai: 

 

 2017. november 14.   

 2017. november 28.  

 

A pályaválasztási napokon 9.00 órától nyílt nap keretében lehetőséget biztosítunk 

szakmacsoportos bemutatók látogatására. 9.00-13.00 órakor az iskolai tanműhely és a 

gyakorlati képzés megtekintésére nyílik lehetőség. 15.00 órától az iskolában várjuk az 

érdeklődő szülőket és diákokat a pályaválasztási tájékoztatóra. 

 

Iskolánkban induló képzési formák: 

I. Szakgimnázium 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A 

beiratkozás 

feltétele 

0601 Építészet 

érettségi + 

digitális műszaki 

rajzoló 

   4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0602 Faipar 
érettségi + 

gyártás előkészítő 
4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0603 
Rendészet és 

közszolgálat 

érettségi + 

közszolgálati 

ügykezelő 

4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0604 Sport 
érettségi + 

masszőr 
4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0605 Szépészet 
érettségi + 

szépségtanácsadó 
4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

0606 
Villamosipar és 

elektronika  

érettségi + 

villamos 

berendezés szerelő 

 

4+1 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 



Szakgimnáziumi képzéseink rövid ismertetése 

 

 

A sport szakot azoknak a kézilabdát és labdarúgást szerető, sportoló tanulóknak 

ajánljuk, akik a szakmai érettségivel masszőri szakképesítést, majd az 5. évfolyam 

elvégzésével sportedzői szakképesítést szerezhetnek. Ezt követően továbbtanulhatnak a 

Testnevelési Egyetemen. 

 

 

A magasépítő szakra az építészet iránt érdeklődő tanulók jelentkezését várjuk, akik 

magasépítő technikusok, majd továbbtanulva építészmérnökök lehetnek. 

 

 

A faipari szakot a gyakorlatias, a fa többcélú megmunkálása és felhasználása iránt 

érdeklődő tanulóknak javasoljuk. Továbbtanulási lehetőség iskolánkban a faipari technikus, a 

felsőoktatásban pedig a faipari mérnök. 

 

 

A rendészeti képzés során kiemelt hangsúlyt kap a szakmai elmélet és gyakorlat, a 

humán tantárgyak és a testnevelés. A tanulók a szakmai érettségi után az 5. évfolyam 

teljesítésével közszolgálati ügyintéző szakképesítést szerezhetnek, amellyel közigazgatási 

eljárás keretén belül ügyeket kezelhetnek, jogkörében meghatározott eljárásokat folytathatnak 

le. A szakképesítés megszerzése után továbbtanulási lehetőség: a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem Rendészettudományi Karán vagy tiszthelyettes képző rendészeti szakközépiskolában 

másfél éves képzés keretében. 

 

 

A szépészeti képzésre jelentkezők az érettségit követően egy év alatt kozmetikusok 

vagy két év alatt fodrászok lehetnek. Ugyanakkor az érettségi birtokában lehetőség nyílik a 

felsőoktatásban való továbbtanulásra is. 

 

 

Az elektronikai szakot a matematika és fizika iránt fogékony, a villamosság, az 

elektronika és a programozás iránt érdeklődő tanulóknak javasoljuk. Továbbtanulási lehetőség 

iskolánkban az automatikai technikus, felsőoktatásban pedig a villamosmérnök. 

 

 

Felvétel a szakgimnáziumba: 

 

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A 

szakközépiskolai felvétel minden esetben a felső tagozatos tanulmányi eredmények átlaga – 

hozott pont -, és a központi írásbeli felvételi eredménye – szerzett pont – 

figyelembevételével történik. A hozott pont és a szerzett pont 50-50%-ban kerül beszámításra.  

A beiratkozás feltétele az egészségügyi alkalmasság. A sport szakgimnáziumba 

pályaalkalmassági képességfelmérést is tartunk. 

 

 

 

 

 

 



II. Szakközépiskola 

 

Kód Megnevezés Kimenet Időtartam 
A jelentkezés 

határideje 

A beiratkozás 

feltétele 

 

0611 

 

Ács* 

OKJ 

34 582 01 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság  

 

0612 

 

Asztalos* 

OKJ 

34 543 02 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság  

 

0613 

 

Festő, mázoló, 

tapétázó* 

OKJ  

34 582 04 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0614 Hegesztő* 

OKJ 

34 521 06 

3+2 év 

2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0615 

 

Járműfényező 

OKJ 

34 525 03 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0616 

 

Kőműves* 

OKJ 

34 582 14 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0617 

Központifűtés- és 

gázhálózat 

rendszerszerelő* 

OKJ 

34 582 09 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0618 

 

Szociális gondozó 

és ápoló* 

OKJ 

34 762 01 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

0619 

 

Villanyszerelő* 

OKJ 

34 522 04 

 

3+2 év 2018.02.19. 

8 általános, 

egészségügyi 

alkalmasság 

 

Fontos változás (lehetőség), hogy 3 év után - a szakmai végzettség megszerzését 

követően -, a tanulmányok folytatásával 2 év alatt érettségi szerezhető. 

A 3 éves képzés egyharmadában közismereti képzés, fennmaradó részében szakmai 

elméleti és gyakorlati képzés folyik. A gyakorlati oktatást a 9. évfolyamon tanműhelyben 

szervezzük meg, a 10-11. évfolyamot azonban már külső gyakorlati helyen kell tölteni. 

A csillaggal (*) jelzett szakmák esetén tanulmányi ösztöndíj realizálható havi nettó 

10.000 Ft és 35.000 Ft közötti összegben. (Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatás található 

iskolánk honlapján www.tmvp.hu „Ösztöndíj” menüpontja alatt.) 

 
Felvétel a szakközépiskolába: 

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik. A szakiskolai 

évfolyamra jelentkezők számára felvételi vizsgát nem tartunk, felvételi sorrendet a felső 

tagozatos tanulmányi eredmények alapján állítunk. A beiratkozás feltétele az egészségügyi 

alkalmasság, és a pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

 

 

 

http://www.tmvp.hu/


III. Érettségire épülő szakképzés 

 

 

Megnevezés Kimenet Képzési idő A beiratkozás feltétele 

elektronikai 

technikus* 

OKJ  

54 523 02 
1 év 

szakmai érettségi, 

egészségügyi alkalmasság 

fodrász 
OKJ 

54 815 01 
2 év 

érettségi, 

egészségügyi alkalmasság 

kozmetikus 
OKJ  

54 815 02 
2 év 

érettségi, 

egészségügyi alkalmasság 

magasépítő 

technikus 

OKJ 

 54 582 03 
1 év 

szakmai érettségi, 

egészségügyi alkalmasság 

műemlékfenntartó 

technikus 

OKJ 

55 582 02 
1 év 

magasépítő technikus 

végzettség 

 

Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap 

honlapunkról letölthető: www.tmvp.hu 

1 éves képzéseinkre ágazati szakközépiskolában végzett tanulók, 2 éves képzéseinkre 

érettségivel rendelkező tanulók jelentkezését várjuk. A középiskolát végzett tanulók így 

bekapcsolódhatnak az érettségire épülő szakképzésbe. 

 

 

IV. Szakiskolát végzettek középiskolája 

 
A folyó tanévben végzős szakiskolások és az OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkezők 

számára hirdetjük ezen 2 éves, érettségit adó képzési formát.  

Jelentkezni az iskola egyedi jelentkezési lapjával lehet. A jelentkezési lap 

honlapunkról letölthető: www.tmvp.hu  

 

 

V. Egyéb információk 

 

Iskolánk képzési palettájának erőssége, hogy tanulóink számára lehetőség nyílik a 

továbbtanulásra és a munkába állásra egyaránt, ebből következően a ma még bizonytalanok is 

megtalálhatják számításukat a későbbiekben.  

A lényeg a tanulói érdeklődés az adott szakterület iránt. 

Iskolánk területén kollégium, menza, tornacsarnok egy helyen található, a belváros 

szélén, pár percre a buszpályaudvartól. 

Kollégiumi elhelyezést a fiúk iskolánk kollégiumában, a lányok a Veszprém Városi 

Középiskolai Kollégiumban kaphatnak. 

 

http://www.tmvp.hu/

