
A 2020/2021-es tanév
képzési kínálata



4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

Telefon: +36 42 508-870

E-mail: banki@bankidonat.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.bankidonat.hu

Níregyházi SZC
Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma

A Bánki a megye legnagyobb műszaki középiskolája, „a mérnökképzés előszo-
bája”! Iskolánk egy olyan innovatív szakgimnázium, ahonnan tanulóink nagy 
számban tanulnak tovább a műszaki felsőoktatás különböző intézményeiben. 
Elmondható, hogy diákjainkat már végzős korukban keresik a megye és régió 
nagy- és középvállalatai, vállalkozói. Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványa-
ink több évtizede sikeresen szerepelnek az Országos Szakmai Tanulmányi Ver-
senyeken. Tanáraink törekednek lépést tartani szakmájuk rohamosan fejlődő 
technikájával, és ezt a XXI. századi elvárást igyekeznek tanítványaikban is tu-
datosítani. 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Felvételi követelmények: Felvételi vizsga nincs.  A felvételnél a 7. osztály 
év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, 
idegen nyelv, informatika.

Egyéb információk:  Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Idegennyelv-oktatás: angol vagy német

Kollégium: van (300 fős), minden vidéki jelentkezőnek biztosítunk helyet.

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0101
Gépjármű mechatronikai techni-

kus 
(OKJ 54 525 15)

5 év 68 fő

0102 Gépgyártástechnológiai technikus 
(OKJ 54 521 03) 5 év 34 fő

0103 Mechatronikai technikus 
(OKJ 54 523 04) 5 év 34 fő

0104 Elektronikai technikus 
(OKJ 54 523 02) 5 év 34 fő



Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Telefon: +36 70/199-5593

E-mail cím: info@bencsl-nyh.sulinet.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu

Iskolánk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok szakmai 
képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerő-
piacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé 
téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását. Intézményünk 
feladata az esélyegyenlőség megteremtése, a szakképzés korszerű feltételei-
nek létrehozása, a munkaerőpiac igényeinek kiszolgálása. Szakközépiskolánk 
gyorsan fejlődő, a változó oktatástartalmi követelményekhez és az iskolahasz-
nálók igényeihez rugalmasan alkalmazkodó, az innovatív fejlesztéseket meg-
valósító, együttműködésre törekvő intézmény.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0211 Kereskedelmi értékesítő 
(OKJ 34 341 02) 3 év 8 fő

0212 Pincér- vendégtéri szakember 
(OKJ 34 811 03) 3 év 12 fő

0213 Szakács 
(OKJ 34 811 04) 3 év 12 fő

0201 Orientációs (előkészítő) osztály 1 év 28 fő

Felvételi követelmények: Felvételi vizsgát nem szervezünk. A rangsorolás alapját 
az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények tantárgyi számtani 
átlaga képezi.

A képzésben való részvétel egészségügyi szakmai alkalmassághoz kötött. 

Idegennyelv-oktatás: angol, német

Kollégium: A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kollégiumaiban biztosított.

Egyéb információk: Az orientációs osztályba olyan nyolcadik évfolyamot végzett 
tanulókra számítunk, akiknek szüksége lenne még egy évre a pályaválasztás 
eldöntéséhez. Esetleg hiányos kompetenciaterületeiket akarják fejleszteni, amire a 
továbbtanulást és a felelősségteljes szakmaválasztást rá lehet építeni. Ezen időszak 
keretében a diákok családias környezetben pályaorientációs foglalkozásokon, 
üzemlátogatásokon, gyárlátogatásokon vesznek részt, ehhez kapcsolódó 
projektekben tanulhatnak.

Szakközépiskolai képzésben az alacsony csoportlétszám, egyéni bánásmód jellemző.

A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-, tanulási-, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi SZC Inczédy György  Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

Telefon: +36 42 512-320

E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu

OM szám: : 203045 004

Weblap: www.inczedy.hu

Iskolánk az elmúlt évtizedekben a helyi gazdaság igényeihez alkalmazkod-
va alakította ki szakmai képzési szerkezetét. A szakgimnáziumban az érett-
ségi vizsga után a tanulóink technikusi végzettséget szerezhetnek. Szakkö-
zépiskolásaink nagy része tanulószerződéssel külső munkahelyen sajátítja 
el a gyakorlati ismereteket. A szakmai vizsga után lehetőséget biztosítunk 
az érettségi vizsga megszerzésére is. Nappali rendszerű szakképzésünket 
kiegészíti az esti munkarend szerinti felnőttoktatás, melyet a külső igé-
nyeknek megfelelően szervezünk. Az intézmény kiemelkedően fontos fela-
data a magas színvonalú angol nyelvi- és informatikai képzés. 

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés:: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

411
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemel-

tető technikus 
(OKJ 54 481 09 )

5 év 34 fő

412
Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmá-

nyozás szakmairány) 
(OKJ 54 841 13)

5 év 34 fő

413 Sportedző-sportszervező 
(OKJ 54 813 02) 5 év 34 fő

431 Víz- és csatorna-rendszerszerelő 
(OKJ 34 582 12) 3 év 12 fő

433 Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő 
(OKJ 34 582 09) 3 év 16 fő

435 Épület- és szerkezetlakatos 
(OKJ 34 582 03) 3 év 16 fő

439 Gépi és CNC forgácsoló 
(OKJ 34 521 15) 3 év 12 fő

436 Hegesztő 
(OKJ 34 521 06) 3 év 24 fő

438 Ipari gépész (Ipar szakmaiány) 
(OKJ 34 521 16) 3 év 12 fő

441 Kőműves 
(OKJ 34 582 14) 3 év 12 fő

445 Burkoló 
(OKJ 34 582 13) 3 év 24 fő

443 Festő, mázoló, tapétázó 
(OKJ 34 582 04) 3 év 16 fő

442 Ács 
(OKJ 34 582 01) 3 év 12 fő

451 Karosszérialakatos 
(OKJ 34 525 06) 3 év 16 fő

452 Járműfényező 
(OKJ 34 525 03) 3 év 12 fő

Felvételi követelmények:  Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk,a felvétel alapja 
az általános iskolai bizonyítvány 7. év végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat 
átlaga.

Idegennyelv-oktatás: angol Kollégium:  biztosított

Egyéb információk: Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.



Nyíregyházi SZC
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.

Telefon: +36 42 512-340

E-mail cím: sipkay@chello.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.sipkay.sulinet.hu

A Sipkay a kereskedelem, vendéglátás és turisztika ágazati képzés meg-
határozó szakképző intézménye. Iskolánk aktív közreműködője a megye 
és a város gasztronómiához köthető rendezvényeinek. Kollégáink és 
diákjaink rendre megmérettetik magukat országos szakmai versenye-
ken, ezzel biztosítva a modern szakmai trendek beépülését oktatásunk-
ba. Több évtizedes kapcsolatunk a gazdálkodókkal biztosítja a sikeres 
együttműködést a duális szakképzésben.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Felvételi követelmények (választható idegennyelv: angol, német):

Két tanítási nyelvű tagozatokon: Minden jelentkező központi írásbeli felvételi vizsgát tesz 
matematikából és/vagy anyanyelvből. A közös írásbeli felvételi vizsga feladatlapjait abban a 
középiskolában írja meg, ahová 2019. december 6-ig az írásbelire a jelentkezési lapját beadta.

A felvételi eredmény számítása: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, infor-
matika, magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi 
eredményeinek kétszerese (max. 100 hozott pontszám), valamint a felvételi vizsgán elért 
pontszám (max. 100 szerzett pontszám)

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0611 Angol két tanítási nyelvű kereskedő és 
webáruházi technikus 1+5 év* 34 fő

0612 Kereskedő és webáruházi technikus 
(OKJ 54 341 03) 5 év* 34 fő

0613 Vendégtéri szaktechnikus 
(OKJ 54 811 04) 5 év* 17 fő

0615 Szakács szaktechnikus 
(OKJ 54 811 03) 5 év* 17 fő

0614 Német két tanítási nyelvű 
turisztikai technikus 1+5 év* 34 fő

0621 Kereskedelmi-értékesítő 
(OKJ 34 341 02) 3 év** 28 fő

0622 Cukrász 
(OKJ 34 811 01) 3 év** 28 fő

0623 Pincér-vendégtéri szakember 
(OKJ 34 811 08) 3 év** 28 fő

0624 Szakács 
(OKJ 34 811 04) 3 év** 28 fő

A többi szakképesítésre felvételi vizsgát nem szervezünk! A felvételi rangsorolás alapja 
a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom 
(átlag), történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményeinek kétszerezése (max. 
100 hozott pontszám). A felvételi rangsor meghatározása a hozott pontszám alapján történik.

A felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
Két tanítási nyelvű tagozatokon: 2020.01.18. 10:00 Egységes írásbeli felvételi vizsga (csak 
a szakgimnáziumi - korábban szakközépiskola - tagozatunkra jelentkezőknek!)

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre



Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Telefon: +36 70/199-5667

E-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.nyirszikszi.hu

Az elmúlt évtizedekben az iskola majd százéves közgazdasági képzése 
mellett folyamatosan bővült a képzési struktúra ügyvitel, informatika, 
sport szakterületeken. Intézményünk az érettségi, a verseny és a nyelv-
vizsgaeredmények, a felsőoktatásban továbbtanulók száma alapján, 
valamint a pedagógiai hozzáadott értéket figyelembe véve az ország 
legjobb szakgimnáziuma közé tartozik. Az intézmény 22 tanterméből 7 
digitális táblával felszerelt. 6 informatikai szaktanteremmel, a gyakorlati 
képzés helyszínéül szolgáló tanirodával, természettudományos szaktan-
teremmel, valamint könyvtárral rendelkezünk. A 2012-ben felújított két 
kollégiumi épületünk 369 diáknak jelenti a második otthont.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0501 Nyelvi előkészítő – angol * 1+5 év 17 fő

0502 Nyelvi előkészítő – német * 1+5 év 17 fő

0503 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
(OKJ 54 344 01) 5 év 34 fő

0504 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
(OKJ 54 344 05) 5 év 17 fő

0505 Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
(OKJ 54 481 08) 5 év 51 fő

Felvételi követelmények: Írásbeli felvételi vizsgát szervezünk. Az általános 
iskolai tanulmányi (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, fizika, földrajz tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi) 
eredményeket (max. 60 pont), továbbá a magyar nyelv és a matematika központi 
írásbeli vizsgák eredményét (max. 100 pont) vesszük figyelembe. A felvételi 
eljárás során elérhető pontszám maximális értéke 160 pont. A felvételi rangsor 
a felvételi eljárás során elért pontszámok alapján kerül összeállításra, azonos 
pontszám esetén az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám dönt a sorrendről.

A felvételi vizsga tervezett időpontja: 
központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából, 
2020. január 18. 10:00

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv, német nyelv, a nyelvi előkészítő évfolyamon 
kiemelten magas az idegennyelv órák száma

Kollégium: kettő épületben 208+161 férőhely

Egyéb információk:  * A nyelvi előkészítő évfolyamot követően a képzés 
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus képzéssel folytatódik



Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

Telefon: +36 42 278-456

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu

OM szám: 203045 005

Weblap: www.teleki-tlok.sulinet.hu

A Teleki és előd intézménye évtizedek óta gyönyörű zöldövezetben 
várja az érettségi bizonyítványt szerezni kívánó vagy valamilyen szak-
mát elsajátítani akaró tanulókat. A korszerű módszertani tudással 
rendelkező pedagógusoknak köszönhetően jó eredményt érünk el az 
iskolába hátránnyal érkező tanulók felzárkóztatása, piacképes szak-
mák oktatása terén. Kiemelt feladatként kezeljük a tanulói lemorzso-
lódás csökkentését, az iskolát végzettség nélkül elhagyók oktatásba 
történő visszavezetését, a felnőttoktatás fejlesztését, valamint a part-
nereinkkel való kapcsolattar tást.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0301 Közszolgálati technikus* 
(OKJ 54 345 01) 5 év 17 fő

0302 Logisztikai technikus* 
(OKJ 54 841 13) 5 év 17 fő

0311 Hegesztő** szakképesítés 
(OKJ 34 521 06) 3 év 24 fő

0312 Épület- és szerkezetlakatos** szakképesítés 
(OKJ 34 582 03) 3 év 12 fő

0313 Burkoló** szakképesítés 
(OKJ 34 582 13) 3 év 16 fő

0314 Kereskedelmi értékesítő** szakképesítés 
(OKJ 34 341 02) 3 év 24 fő

Felvételi  követelmények:

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapja az általános iskolai tanulmányi ered-
mény. A felvételi rangsor meghatározásakor az általános iskola 7. évfolyam év végi 
és a 8. év félévi tanulmányi eredmények átlagát vesszük alapul, a jelentkezett ta-
nulók rangsorolása ezek alapján történik. Az átlagot a következő tantárgyak jegyei 
alapján számítjuk: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, a tanult idegen 
nyelv, matematika.

Egyéb információk:

* A Szakképzés 4.0 stratégia alapján a tehetséges fiatalok 9. évfolyamtól ösztöndí-
jat kaphatnak.

** A Szakképzés 4.0 stratégia alapján minden diák 9. évfolyamtól egységes szak-
képzési ösztöndíjat kap.

A hároméves szakközépiskolai tanulmányokat követő sikeres szakmai vizsga után 
két év alatt érettségi vizsga tehető.

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv, német nyelv           Kollégium:  van



Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

Telefon: +36 70/199-5641

E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com

OM szám: 203045

Weblap: www.vpkszk.sulinet.hu

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Szakképzés területén jelentős szerepet töltünk be Tiszavasvári vonzás-
körzetében, 1946 óta folyik szakmai képzés iskolánkban. Az elmúlt het-
ven évben többször is megújult képzési rendszerünk, amely megfelel az 
adott kor kihívásainak. Ez idő alatt tanulók ezreinek adtunk biztos meg-
élhetést nyújtó szakmát. Diákjainkat a térség munkaerő-piaci szereplők 
elvárásainak megfelelően képezzük, így tanulóink a szakmunkás- és a 
technikus bizonyítvány megszerzése után könnyen el tudnak helyezked-
ni. A megfelelő ismeretek elsajátítására multimédiás eszközökkel ellátott 
szaktantermek, tornaterem, jól felszerelt tanműhelyek állnak rendelke-
zésre egy több hektáros park területén.



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0031 Gépgyártástechnológiai technikus 
(OKJ 54 521 03) 5 év 17 fő

0032 Fodrász 
(OKJ 54 815 01) 5 év 17 fő

0030 Vegyész technikus 
(OKJ 54 524 03) 5 év 17 fő

0033 Közszolgálati technikus 
(OKJ 54 345 01) 5 év 17 fő

0011 Asztalos 
(OKJ 34 543 02) 3+2 év 16 fő

0013 Gépi és CNC forgácsoló 
(OKJ 34 521 15) 3+2 év 16 fő

0015 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 
(OKJ 34 582 09) 3+2 év 12 fő

0014 Hegesztő 
(OKJ 34 521 06) 3+2 év 28 fő

0012 Divatszabó 
(OKJ 34 542 08) 3+2 év 28 fő

0016  Szociális ápoló és gondozó 
(OKJ 34 762 01) 3+2 év 28 fő

Felvételi követelmények: Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

A felvételi vizsgák tervezett időpontja: Nincs felvételi vizsga

Idegennyelv-oktatás: angol, német Kollégium: biztosított

Egyéb információk:

A tanulmányi területekre egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges.



Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és 
Környezetvédelmi – Vízügyi Szakgimnáziuma

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Telefon: +36 70/199-5711

E-mail cím: info@nyszcevisz.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.nyszcevisz.hu

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Az „ÉVISZ” a régió egyik meghatározó középiskolája, ahol építőipar, kör-
nyezetvédelem és vízügy ágazatban képezünk technikusokat. Diákjaink 
hagyományosan jól szerepelnek az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatár-
gyak Versenyén és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken, ennek 
köszönhetően 2016-ban is, az előző évekhez hasonlóan iskolánk első he-
lyezett lett a Környezetvédelem – vízgazdálkodás szakmai rangsorban. Ta-
nulóink közül sokan műszaki egyetemeken, főiskolákon folytatják tanul-
mányaikat. Az itt végzett technikusok el tudnak helyezkedni szakmájukban 
vagy önálló vállalkozóként tudnak dolgozni.



Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0701 Magasépítő technikus 
(OKJ 54 582 03) 5 év 34

0702 Mélyépítő technikus 
(OKJ 54 582 07) 5 év 17

0703 Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus 
(OKJ 54 582 08) 5 év 17

0704 Környezetvédelmi technikus 
(OKJ 54 850 02) 5 év 34

0705 Vízügyi technikus 
(OKJ 54 853 05) 5 év 34

0706 Nyelvi előkészítő (Magasépítő technikus) 1+5 év 17

0707 Nyelvi előkészítő (Vízügyi technikus) 1+5 év 17

Felvételi követelmények: A tanulók valamennyi megjelölt tanulmányi területen 
felvételi vizsgát tesznek. A központi írásbeli felvételi vizsga matematikai és anya-
nyelvi feladatsort tartalmaz.

A felvételi vizsga tervezett időpontja:

A központi írásbelire való jelentkezés határideje: 2019. december 06.

Központi írásbeli magyar nyelv és matematika tantárgyakból: 2019. január 18. 10 óra

Egyéb információk: A felvételi összesített pontszáma az általános iskolai ta-
nulmányi eredményekből számított hozott pontszámból és a központi írásbelin 
szerzett pontokból adódik össze.

Kollégium: igény szerint biztosított



Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Telefon: +36 70/199-5726

E-mail: suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu 

OM szám: 203045

Weblap: www.wmk.hu 

A Wesselényi a megye egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező 
iskolája.

Piacképes szakmákat kínálunk, így tanulóink gyakorlati képzése a város 
nagyvállalatainál és a KKV szektorban történik. Külföldi gyakorlati tapasz-
talatszerzésre is lehetőséget biztosítunk az Erasmus+ program keretében 
pl. Olaszországban, Portugáliában.

Modern, felújított iskola-komplexumban (saját, jól felszerelt tanműhelyek, 
kollégium, sportcsarnok) tanulhatnak diákjaink. A nevelés-oktatás terüle-
tén folyamatos a fejlődés, a nevelőtestület innovatív szemlélettel rendel-
kezik.

Élénk a sport és a kulturális élet, támogatjuk a diákok kreatív kezdeménye-
zéseit pl. tekerd! csoport működése. Városunk diákpolgármestere is isko-
lánk tanulója.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0801 Divat-, jelmez- és díszlettervező 
(OKJ 54 211 12) 5 év 17 fő

0802
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemel-

tető technikus 
(OKJ 54 481 09)

5 év 34 fő

0803 Gumiipari technikus 
(OKJ 54 543 02) 5 év 17 fő

0804 Műanyagfeldolgozó technikus 
(OKJ 54 521 06) 5 év 17 fő

0805 Faipari technikus 
(OKJ 54 543 01) 5 év 17 fő

0806 Fodrász 
(OKJ 54 815 01) 5 év 34 fő

0807 Kozmetikus technikus 
(OKJ 54 815 02) 5 év 34 fő

0855 Asztalos 
(OKJ 34 543 02) 3 év 28 fő

0852 Villanyszerelő 
(OKJ 34 522 05) 3 év 28 fő

0851 Elektronikai műszerész 
(OKJ 34 522 03) 3 év 12 fő

0853 Abroncsgyártó 
(OKJ 34 543 01) 3 év 28 fő

0854 Divatszabó 
(OKJ 34 542 08) 3 év 12 fő

Felvételi  követelmények: 
- rangsorolás a 7. és 8. osztályban elért tanulmányi eredmények alapján 
- egészségügyi-, pálya alkalmassági vizsgálat

A felvételi vizsga tervezett időpontja: felvételi vizsgát nem tartunk

Idegennyelv-oktatás: angol vagy német Kollégium: van



Nyíregyházi SZC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma

4400 Nyíregyháza, Család u. 11. 

Telefon: +36 70/199-5765

E-mail cím: titkarsag@zay.hu

OM szám: 203045

Weblap: www.zay.hu

A Nyíregyházi SzC Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb egészségügyi szak-
képző intézménye. 

A 2020/2021-es tanévtől az új iskola rendszerű szakmai képzésben a 
szakgimnázium helyett technikumi képzés kerül bevezetésre, egészségügyi 
és szociális osztályban. Az érettségire épülő egészségügyi és szociális szak-
képzésben nappali és esti képzési formában készítjük fel tanulóinkat.

Az iskola kiemelt céljai között szerepel a tanulók teljes személyiségének 
fejlesztése mellett a felsőfokú tanulmányokra és a szakképesítésekre törté-
nő felkészítés. Az esélyegyenlőség minél szélesebb körben való biztosítása 
érdekében a szakmai tantárgyak többségét csoportbontásban tanítjuk.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Szakképesítés: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0901 Gyakorló ápoló 
(OKJ 54 723 02) 5 év 68 fő

0902 Kisgyermekgondozó, -nevelő 
(OKJ 54 761 02 5 év 34 fő

Felvételi követelmények: A 9. évfolyamra: 7. osztály év végi és 8. osztály fél év ered-
ményeinek beszámítása. Részletes felvételi szabályzat az iskola honlapján érhető el.

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv vagy német nyelv

Kollégium: Lányok számára biztosított, a fiúk elhelyezésére a város fiú kollégiu-
maiban van lehetőség. 

Egyéb információk:

A felvételt nyert tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kötelesek 
részt venni.



RENDÉSZET ÉS 
KÖZSZOLGÁLAT

• Közszolgálati 
technikus

SZÉPÉSZET
• Fodrász

• Kozmetikus technikus

VEGYIPAR
• Vegyész technikus

• Műanyag-feldolgozó 
technikus

• Gumiipari technikus
• Abroncsgyártó

• Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus

• Szoftverfejlesztő és- tesztelő

SPORT

• Sportedző – 
sportszervező

GÉPÉSZET
• Gépgyártás-technológiai 

technikus

• Épület- és 
szerkezetlakatos

• Gépi és CNC forgácsoló

• Hegesztő

• Ipari gépész

SZOCIÁLIS
• Kisgyermekgondozó, 

-nevelő

• Szociális ápoló és 
gondozó

• Magasépítő technikus
• Mélyépítő technikus

• Útépítő, vasútépítő, és –
fenntartó technikus

• Burkoló

• Festő, mázoló, tapétázó
• Kőműves

ÉPÍTŐIPAR

Kreatív

• Divatszabó

• Divat-, jelmez- és 
díszlettervező



• Gyakorló ápoló

EGÉSZSÉGÜGY

GAZDÁLKODÁS ÉS 
MENEDZSMENT

• Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző

• Vállalkozási-ügyviteli 
ügyintéző

INFORMATIKA 
ÉS TÁVKÖZLÉS

• Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus

• Szoftverfejlesztő és- tesztelő

KÖZLEKEDÉS ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

• Logisztikai technikus

ELEKTRONIKA ÉS 
ELEKTROTECHNIKA

• Elektronikai 
technikus

• Elektronikai 
műszerész

• Villanyszerelő

FA-ÉS 
BÚTORIPAR

• Faipari 
technikus

• Asztalos

• Ács

KERESKEDELEM
• Idegen nyelvű 

ipari- és 
kereskedelmi 
technikus

• Kereskedő és 
webáruházi 
technikus

• Kereskedelmi értékesítő

TURIZMUS-
VENDÉGLÁTÁS

• Szakács szaktechnikus
• Vendégtéri szaktechnikus

• Turisztikai technikus
• Cukrász

• 
• Szakács

• Pincér-vendégtéri szakember

KÖRNYEZETVÉDELEM 
ÉS VÍZÜGY

• Környezetvédelmi 
technikus

• Vízügyi technikus

SPECIALIZÁLT GÉP- 
ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS

• Mechatronikai 
technikus

• Gépjármű- 
-mechatronikai 
technikus

• Járműfényező
• Karosszéria- 

lakatos

ÉPÜLETGÉPÉSZET
• Központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-szerelő

• Víz- és csatornarendszer- 
-szerelő



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

4400 NYÍREGYHÁZA, 
DUGONICS UTCA 10-12.

centrum@nyiregyhaziszc.hu

42/ 512-371

www.facebook.com/nyiregyhaziszc

www.nyiregyhaziszc.hu

www.instagram.com/nyiregyhazi_szc


