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CEGLÉDI SZC BEM JÓZSEF MŰSZAKI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Tagintézmény-vezető – Fernengel Katalin 

2700 Cegléd, Jászberényi út 2. 

+36-53/505-350 

 

CEGLÉDI SZC KÖZGAZDASÁGI ÉS 

INFORMATIKAI SZAKGIMNÁZIUMA 

Tagintézmény-vezető – Imréné Lukácsi Ildikó  

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 32. 

+36-53/505-090 

 

CEGLÉDI SZC NAGYKÁTAI IPARI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Tagintézmény-vezető – Fehérvári Károly 

2760 Nagykáta, Csonka köz 6. 

+36-29/440-254 

 

CEGLÉDI SZC SZTERÉNYI JÓZSEF 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Tagintézmény-vezető – Dr. Jávorkáné Király 

Zsuzsanna 

2200 Monor, Ipar utca 2. 

+36-29/413-822 

 

CEGLÉDI SZC UNGHVÁRY LÁSZLÓ 

KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Tagintézmény-vezető – Baranyi Tibor 

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. 

+36-53/505-480 

 

CEGLÉDI SZC MIHÁLY DÉNES SZAKGIMNÁZIUMA 

ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA  
Tagintézmény-vezető – Fekete József 

2230 Gyömrő, Fő tér 2/b. 

+36-70/504-2777 

 

 

 

 

 

 

CEGLÉDI 

SZAKKÉPZÉSI 

CENTRUM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2700 CEGLÉD, MALOM TÉR 3. 

 

Telefon: +36-53/789-934 

ceglediszc@ceglediszc.hu 

www.ceglediszc.hu 

 

OM: 203068 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

 www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu  www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu 

 Tel: +36-53/789-934, OM: 203068  Tel: +36-53/789-934, OM: 203068 Tel: +36-53/789-934, OM: 203068 

Kedves Érdeklődők! 
 

A megújult szakképzési rendszertől elvárható a 

hatékonyabb, összehangoltabb működés, a 

gyorsabb és rugalmasabb reagálás a piaci helyzet 

változásaira. A szakképzési centrum Cegléden, 

Monoron, Nagykátán, Gyömrőn és Kistarcsán 

több szakmát kínál, a nappali rendszerű 

szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelés-

oktatásban. Emellett a Szakképzési 

Hídprogramokban, illetve nappali és esti formában 

tartandó felnőttoktatásban is indít képzéseket. 

Ezen célok szellemében alakítottuk ki a 

Ceglédi Szakképzési Centrum hat tagintézménye 

esetében a 2018/19-es tanévre vonatkozó 

szakgimnáziumi és szakközépiskolai 

szakmakínálatunkat.  

 – Buncsák Gábor főigazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szakgimnáziumi és 

szakközépiskolai rendszer 
 

Szakgimnázium 

(régi elnevezése: szakközépiskola) 

A szakgimnáziumban folytatott tanulmányok 

szakmai érettségi vizsgával zárulnak, melynek 

teljesítésével az érettségizett tanuló automatikusan 

egy, az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 

szereplő középfokú szakképesítés birtokába jut. 

Ennek megfelelően a 9-12. évfolyamon az 

egységes kerettanterv szerinti közismereti képzés 

kiegészül a szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatással. Minden érettségizett diáknak 

lehetősége van további egy évig folytatni 

tanulmányait, egy, a tanult ágazathoz tartozó, 

érettségire épülő, emelt szintű OKJ-s 

szakképesítés megszerzése érdekében. A 

szakgimnázium képzési ideje tehát összességében 

4+1 tanév. 

 

Szakközépiskola 

(régi elnevezése: szakiskola) 

A szakközépiskolákban az első három tanév után 

szakmai vizsgát tehetnek a diákok, melynek 

célja a középfokú OKJ-s szakképesítés 

megszerzése. Sikeres szakmai vizsga esetén a 

tanulmányok folytatásával, további két tanév 

után megnyílik a lehetőség az érettségi vizsga 

követelményeinek teljesítésére. Ebben az esetben 

a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból 

köteles érettségi vizsgát tenni. A szakközépiskola 

képzési időtartama tehát összességében 3+2 

tanév. 

Általános beiskolázási információk 
 

 A nappali rendszerű iskolai oktatás felső 

korhatára 25 év. 

 Iskolai rendszerű szakképzésben ingyenesen két 

szakképesítés szerezhető meg. 

 Az első szakképesítés nappali munkarend szerinti 

képzésben teljesíthető, 16 év felett akár a 

felnőttoktatás keretei között is. 

 A második szakképesítés megszerzésére csak esti 

munkarend szerint, felnőttoktatásban van 

lehetőség. 

 A hiányszakképesítések képzésére felvételt nyert 

tanulók tanulmányaik során ösztöndíjban 

részesülhetnek (Szabóky Adolf ösztöndíj, 

252/2016. (VIII. 24.) Kormány-rendelet szerint), 

melynek összege a tanulmányi eredménytől 

függően változik. 

 

 Intézményünk által kínált  hiányszakképesítések 

a 2018/2019. tanévben: 

o Épület- és szerkezetlakatos 

o Gépi forgácsoló 

o Hegesztő 

o Szerszámkészítő 

 

 A Ceglédi Szakképzési Centrum biztosítja a 

Szakképzési Hídprogramokhoz történő 

csatlakozás lehetőségét is, ceglédi, nagykátai és 

monori tagintézményeinkben egyaránt. A 

programban részt vevő tanuló a tanulói 

jogviszonya fennállása alatt ösztöndíjban 

részesül a 322/2016. (X. 27.) Kormány-

rendelet szerint. 
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BEM JÓZSEF MŰSZAKI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI 

SZAKGIMNÁZIUMA 

NAGYKÁTAI IPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

SZTERÉNYI JÓZSEF SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS 

VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

MIHÁLY DÉNES SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600252.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600322.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600322.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
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  Kedves diákok és szülők! 
 

 
A Bem immáron több mint 130 éves 

hagyományokkal rendelkezik a szakképzés 
területén, és mindenkori célunk, hogy a 
munkaerő-piaci igényeknek megfelelően 
alakítsuk szakmai kínálatunkat és 
tanulóink számára a lehető 
legszínvonalasabb, legmodernebb képzést 
tudjuk nyújtani, és ezzel Magyarország 
Kormányának céljaival összhangban részt 
kívánunk venni a kétkezi munka társadalmi 
megbecsülésének helyreállításában, a 
szakember képzés minőségének javításában. 

 
Annak érdekében, hogy a nálunk 

szakmai végzettséget szerző tanulók 
biztosan el tudjanak helyezkedni, 
igyekszünk a tanulóinkat elsősorban a 
hiányszakmákra (ösztöndíjas szakmákra) 
beiskolázni, ezen kívül pedig aktív részt 
vállalunk a duális képzésben. A duális 
képzés azt jelenti, hogy a három éves 
képzésben részt vevő tanulóink az első év 
után már külső képzőhelyeken, gyárakban, 
vállalkozásoknál valós termelési 
körülmények között is elsajátíthatják a 
gyakorlati fogásokat, és így a sikeres 
szakmai vizsgát követően akár a volt 
képzőhelyükkel munkaviszonyt 
létesíthetnek.  

 
Sikereinket leginkább az országos 

versenyeken elért eredményeink igazolják, 
hiszen a Szakma Kiváló Tanulója Verseny 
döntőjén rendszeresen „szabadulnak fel”  

tanulóink, vagyis szereznek jeles szakmai 
bizonyítványt és ezzel mentesülnek a szakmai 
vizsga letétele alól. 
A legfontosabb, hogy mindenki a számára 
legmegfelelőbb iskolába kerüljön, ahol olyan 
képzést kap, ami hozzásegíti a majdani céljai 
eléréséhez. 
Ehhez kívánok sok sikert!   

 
Fernengel Katalin 

igazgató 
 

 

 

Iskolánk nyílt napokat tart a következő 

időpontokban, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket: 
 

2017. november 28. (kedd)  

és november 30. (csütörtök) 

8
30

 óra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2700 CEGLÉD JÁSZBERÉNYI ÚT 2. 

 

Telefon: 53/505-350 

Fax: 53/505-466 

E-mail: muszaki-cegled@mail.eol.hu 

www.bem-cegled.hu 

 

OM: 203068 

 

Felvételt hirdetünk a 2018/2019. 

tanévre 
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Szakgimnázium 9. évfolyamára, az alábbi 

ágazatokra: 

 

Gépészet 

 gyártósori gépész      kód: 0001 

  gépgyártástechnológiai technikus (1 év) 

 

Villamosipar és elektronika 

 PLC programozó      kód: 0002 

  elektronikai technikus (1év) 

 

Rendészet és közszolgálat 

 közszolgálati ügykezelő    kód: 0003 

  közszolgálati ügyintéző (1 év) 

 

Szépészet 

 férfi fodrász-borbély      kód: 0004 

  fodrász (1 év) 

 szépségtanácsadó      kód: 0005 

  kozmetikus (1 év) 

 

 

A 9-12. évfolyamokon 

 a közismereti képzés és a közép-, illetve 

emeltszintű érettségire való felkészítés mellett  

a szakmai érettségi vizsga keretében 

megszerezhető szakképesítés tananyagát 

magába foglaló szakmai elméleti és gyakorlati 

oktatás folyik. 

 

A szakmai érettségi vizsgán az alábbi 

szakképesítések szerezhetők meg: 

- gyártósori gépész 

- PLC programozó 

- férfi fodrász-borbély 

- szépségtanácsadó 

- közszolgálati ügykezelő 

 

A sikeres szakmai érettségi vizsga után 

a felsorolt szakképesítéseket 1 év alatt lehet 

megszerezni. 

A rendészeti ágazat tanulói a szakmai érettségit 

követően tett sikeres felvételi után 2 év helyett 

1,5 év alatt szerezhetik meg a rendőr 

szakképesítést a belügyminisztérium 

szakközépiskoláiban. 

A szakmai érettségi bizonyítvány birtokában a 

tanulmányok bármelyik egyetemen vagy 

főiskolán is folytathatók! 

Szakközépiskola 9. évfolyamára, az alábbi 

szakképesítésekre: 

 villanyszerelő  kód: 0011 

 szerszámkészítő * kód: 0012 

 gépi forgácsoló * kód: 0013 

 hegesztő * kód: 0014 

 női szabó  kód: 0015 

 festő, mázoló, tapétázó kód: 0016 

 kőműves kód: 0017 

 asztalos  kód: 0018 

 rendészeti őr kód: 0019 

* hiányszakmák, az itt tanuló diákok Szabóky 

Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülnek. Az 

ösztöndíj mértéke függ a tanulmányi 

eredménytől, 2,51-3,00 10.000 Ft/hó, 3,01-3,5 

15.000 Ft/hó, 3,51-4,00 20.000 Ft/hó, 4,01-4,50 

27.000 Ft/hó, 4,51-5,00 35.000 Ft/hó. 

A szakképesítések tanulmányi ideje: 3 + 2 év 

 

 A három évfolyam mindegyikén az adott 

szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti képzés és szakmai elméleti, illetve 

gyakorlati oktatás folyik, utána két év érettségire 

való felkészítés következik nappali vagy esti 

munkarend szerinti oktatásban. 

Gyakorlati oktatás 
 

A 9. évfolyamon kötelezően tanműhelyben, vagy 

tanműhellyé nyilvánított gazdálkodó 

szervezetben, a 10-11. évfolyamokon duális 

képzésben a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara által biztosított képzőhelyeken 

(gazdálkodó- szervezetnél, egyéni 

vállalkozóknál) tanulószerződés keretében 

történik. Ha a kamara nem tud képzőhelyet 

biztosítani, akkor a gyakorlati oktatásról a 10-11. 

évfolyamokon is az iskola gondoskodik. 
 

A felvétel tanulmányi feltételei 
 

Szakgimnázium 

A rangsorolás feltétele 8. évfolyam első 

félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás az 

alábbi tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 8. 

évfolyam félévi osztályzatainak átlaga alapján 

történik. 
Magyar nyelv, magyar irodalom, idegen nyelv, 

történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia, 

biológia, informatika, továbbá a rendészet ágazat 

esetén a testnevelés. 
 

Szakközépiskola  

A 8. évfolyam első félévének sikeres teljesítése. 

A rangsorolás a fenti tantárgyak 7. évfolyam év végi és a 

8. évfolyam félévi osztályzatainak átlaga alapján 

történik. 

 

A testnevelés osztályzata kizárólag a rendészet ágazat esetén 

vehető számításba! 
 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kérjük 

a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság adott 

tanévre is érvényes szakértői véleményét. 
 

A BEIRATKOZÁSHOZ AZ ADOTT 

SZAKKÉPESÍTÉS EGÉSZSÉGÜGYI 

ALKALMASSÁGI  KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ 

MEGFELELÉS IS  SZÜKSÉGES! 
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Ceglédi SZC Közgazdasági és 
Informatikai Szakgimnáziuma 

2700 Cegléd, Kossuth F. u. 32. 

Telefon: 53/505-090, Fax: 53/317-700 

OM azonosító: 203068 

 

Választható ágazatok: 

Közgazdaság ágazat 

9/Ny 1+4 éves (18 angolos+16 németes): 

nyelvi előkészítő, angol  0026 kód 

nyelvi előkészítő, német 0027 kód 

9. b 4 éves (20 angolos) 0028 kód 

 

Informatika ágazat (4 éves) (14 kezdő angol+ 
34 haladó angol): 

9. b angol (14 kezdő) 0029 kód 

9. c angol (34 haladó) 0030 kód 

 

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli 
vizsga Értékelő lapjának másolatát! 

 

A vizsgák helyszíne: iskolánk tantermei 
 

A részképességi zavarokban szenvedő diákok 
részére, kérésre biztosítjuk a hosszabb felkészülési 
időt! 

Miért pont a K Ö Z G Á Z ?  
 

Azért, mert 
- a tanulók döntő többsége az általános 

iskolában tanult idegen nyelvet 
tanulhatja tovább a tudásszintjének 
megfelelően 

(emelt szintű idegennyelv-tudás) 

- az informatika ágazatra jelentkező 
németesek kezdő angolosként 
elsajátíthatják a szakmai angol 
nyelvhez szükséges alapokat 

- pénzügyi és vállalkozói ismeretek 
nyújtása informatika ágazaton is 

- Cegléden csak nálunk adott az ECDL 
számítástechnikai vizsgák letételének 
lehetősége 

(nemzetközi vizsgabizonyítvány) 

- országosan több mint 20 000 
informatikusi álláshely betöltetlen, így 
az akár közép-, akár felsőfokon 
végzettek elhelyezkedése sem jelent 
gondot 

- a kompetencia alapú oktatás egyénre 
szabott tanulási utakat biztosít 

- az iskolatelevízió, az újságszerkesztés, 
a színházlátogatások, a múzeumi órák, 
a külföldi kapcsolatok, a sportkörök és a 
diákrendezvények hasznos elfoglalt-
ságot jelentenek a tanítási órákon 
kívül. 

A Ceglédi SZC Közgazdasági és 
Informatikai Szakgimnáziuma 

nappali tagozatán, 

a 2018/2019-es tanévben 

három kilencedik, ebből egy nyelvi előkészítő 
osztály indul. A b osztály kétharmada 
közgazdaság, egyharmada informatika 
ágazatos lesz. 

 A nyelvi előkészítő osztályban egy idegen 
nyelv (heti 18 órában), informatika, magyar, 
matematika, történelem és mindennapos 
testnevelés lesz. 

 A középiskolai képzésben már kilencediktől 
szakma tanulása, egyre emelkedő 
óraszámban. 

 A középiskolai oktatást érettségi vizsga 
zárja közép- vagy emelt szinten a kötelező 
közismereti tárgyakból, illetve a szakmai 
képzésnek megfelelő szaktárgyból. 

 A szakmai érettségin megszerezhető 
szakmák: 52 345 06 Pályázati-támogatási 
asszisztens, 52 481 02 Irodai informatikus 

 A szakképzési évfolyamokon (egy vagy két 
év) csak szakmai képzés zajlik. Az OKJ-s 
képzést szakmai vizsga zárja. 
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A felvételi időrendje 
 
 
1. Iskolai Nyílt Nap a KÖZGÁZBAN 

2017. november 23. 8-12 óráig 

2. Jelentkezés a felvételi vizsgára 
2017. december 8-ig 

3. Felvételi vizsga időpontja 
2018. január 20. 10 órától 

Pótfelvételi (indokolt esetben) időpontja 

2018. január 25. 14 óra 

4. Felvételi vizsga eredményeinek kiadása 
2018. január 30. 8-16-ig  

5. Jelentkezési lapok elküldése a 
középiskolába 

2018. február 19-ig 

6. Ideiglenes felvételi eredmény közzététele 
2018. március 14. 

7. A szülő módosíthat az iskolák sorrendjén 
2018. március 21-22. 

8. Végleges felvételi eredmény kihirdetése 
2018. április 27. 

9. Beiratkozás 
2018. június 22. 

 

A tanulók részére kollégiumi férőhely biztosított a 
Dózsa György Kollégiumban. 

 

 
Felvételi követelmények a  

KÖZGÁZBAN 
 

 

Felvételi vizsga időpontja: 

2018. január 20. 10 óra 
 

A felvételi vizsga tartalma: 

- központi feladatsor megoldása  
(magyar nyelv és matematika) 

 
A felvételin összesen 

megszerezhető pontszám: 100 pont. 
 

Ebből 50 pontot az általános iskola 7. 
évvégén és 8. osztályában félévkor 
kapott magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem és idegen 
nyelv érdemjegyek alapján (2x5x5 pont) 

adunk.  

További 50 pontot a felvételi vizsgán 
lehet szerezni, magyarból 25 pontot és 
matematikából is 25 pontot.  

Pontegyenlőség esetén, a központi 
felvételin elért pontszám dönt. 

 

F E L V É T E L I  T Á J É K O Z T A T Ó  

 

 

 

 

 

CEGLÉDI SZC 

KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI  

SZAKGIMNÁZIUMA 

www.ckik.hu 
 

2700 CEGLÉD  

Kossuth Ferenc u. 32. 

Tel: 53-505-090 

Fax: 53-317-700 

 

 
 

 
C E G L É D  

2 0 1 7 .  o k t ó b e r  
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 CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

NAGYKÁTAI IPARI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2760 NAGYKÁTA CSONKA KÖZ 6. 

 

Telefon: +36-29/440-254 

E-mail: ipariszki@ipariszki.hu 

www.ipariszki.hu 

 

OM: 203068 

 
 

Szakmára jelentkezés feltétele 
• általános iskolai végzettség megléte 

• egészségügyi alkalmasság (iskolaorvosnál) 

• felvételi vizsgát nem tartunk, a tanulók 

érdemjegyei alapján történik a felvételi 

elbírálás: a 7. év végi és a 8. évfolyam 

félévi érdemjegyei alapján (magyar nyelv, 

magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika, fizika, kémia, földrajz, 

biológia, informatika) 

 

Gyakorlati képzőhelyek 

• iskolai tanműhelyben 

• egyéni vállalkozóknál vagy 

tanulószerződéssel nagyobb cégeknél (Pl. 

OKTATÁS 22 Kft., BKV) 

 

Amire büszkék vagyunk 

• Az országos SULIMAP pályázaton való első 

helyezés 

• Sikerek, dobogós helyezések a Szakma 

Sztár versenyen 

• Részvétel magyar és nemzetközi 

projektekben: iTEC, eTwinning 

• Duna Box versenyen való kiváló szereplés 

• Részvétel az Erasmus Plus programban 

 

Versenyeink 

• Angol/ német nyelvi levelezős verseny 

• Fizika/matematika/földrajz/biológia verseny 

• Irodalmi verseny 

• Szakmaismertető pályázat 

• Évente foci kupa és sportversenyek 

• Évről-évre aktív részvétel az éves városi 24 

órás vetélkedőn 

 

 

 

 



 CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

 www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu  www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu www.ceglediszc.hu, ceglediszc@ceglediszc.hu 

 Tel: +36-53/789-934, OM: 203068  Tel: +36-53/789-934, OM: 203068 Tel: +36-53/789-934, OM: 203068 

 

Kedves Érdeklődők! 
 

Az iskola rövid története 
Iskolánk 1958-ban jött létre a régi ipartestületi 

épületben, valamint a kántoriskolában. 

Intézményünk életében az 1970-es év változást 

hozott, hiszen új épületbe költöztünk, mely azóta is 

folyamatosan bővül és modernizálódik.  

Iskolánk fő profilját a szakképzés adja, mely 

keretein belül szakmai bizonyítványt, valamint 

érettségi bizonyítványt szerezhetnek tanulóink.  

2006-tól részt vettünk a Szakiskolai Fejlesztési 

Programban, melynek eredményeként 

módszertani és eszközfejlesztés történt.  Ezáltal a 

belső szakmai gyakorlat biztosításához a mai kor 

követelményeinek megfelelő, korszerű eszközök 

beszerzésére kerülhetett sor. 

Intézményünk részt vesz a Szakképzési 

Hídprogramban is, lehetőséget adva a lemaradt 

tanulók felzárkóztatására.  

2015 szeptemberétől az iskola képzési palettáján 

megjelentek az esti munkarendben szervezett 

felnőttképzési évfolyamok, melyek keretében a 

tanulni vágyók ingyenesen vehetnek részt 

másodszakmás képzésekben. 

Iskolánk szakmai kínálatában nagy hangsúlyt 

fektettünk a hiányszakmák képzésére, amelyben a 

tanulók tanulmányi eredményük alapján a képzés 

ideje alatt ösztöndíjban részesülhetnek 10.000 - 

35.000 Ft között. 

 

Képzési kínálatunk: 
 

Szakgimnáziumi képzéseink keretében tanulóink 

négy év alatt érettségit és ezzel együtt 

szakképesítést szerezhetnek. További egy év alatt 

emelt szintű szakmai végzettséghez juthatnak. 
 

Szakközépiskolába jelentkező tanulóink három év 

alatt szakképzettséget, majd további két év 

tanulással érettségi bizonyítványt szerezhetnek. 
 

Beiskolázási kódok és információk a 8. osztályból érkező 

tanulók számára a 2018/2019-es tanévre 

(Szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzéseink) 

Kód Iskola 
Ágazat/ 

Szakmacsoport 

Képzé-

si év 

OKJ 

szám 

Szakma 

megnevezése 

0053 SZG informatika 4+1 
54 481 

06 

informatikai 

rendszerüze- 
meltető 

0051 SZG kereskedelem 4+1 
54 341 

01 
kereskedő 

0052 SZG ügyvitel 4+1 
54 346 

03 
irodai titkár 

0058 SZKI faipar 3+2 
34 543 

02 
asztalos 

0055 SZKI kereskedelem 3+2 
34 341 

01 
eladó 

0063 SZKI gépészet 3+2 
34 582 

03 
épület és 

szerkezetlakatos* 

0057 SZKI építőipar 3+2 
34 582 

04 

festő, mázoló, 

tapétázó 

0061 SZKI gépészet 3+2 
34 521 

03 
gépi forgácsoló* 

0056 SZKI építőipar 3+2 
34 582 

14 
kőműves 

0060 SZKI 
villamosipar és 

elektronika 
3+2 

34 522 

03 

elektronikai 

műszerész 

0059 SZKI 
vendéglátó-

ipar 
3+2 

34 811 

03 
pincér 

0054 SZKI informatika 3+2 
34 523 

02 

számítógép-

szerelő, 
karbantartó 

0064 SZKI gépészet 3+2 
34 521 

10 
szerszámkészítő* 

0062 SZKI 
villamosipar és 

elektronika 
3+2 

34 522 

04 
villanyszerelő 

 

* A megjelölt szakmák hiányszakképesítések 

Érettségire épülő képzés (2 év) 
- gazdasági informatikus (54 481 02) 

- irodai titkár                           (54 346 03) 

- fitness-wellness instruktor (54 813 01) 

- kereskedő   (54 341 01) 

Szakiskolát végzettek szakközépiskolája (2 év): 

érettségire felkészítőre képzés 
- nappali tagozat 

- esti tagozat 
 

Szakképzési Hídprogram (2 év)- 

rész-szakképesítést és alapfokú végzettséget ad: 

Belépési feltétel:  

betöltött 15. életév és befejezett 6 osztály 

Megszerezhető rész-szakképesítések: 

- elektronikai gyártósori műszerész  (31 522 01) 

- bevontelektródás kézi ívhegesztő  (31 521 01) 

- számítógépes adatrögzítő  (31 346 02) 

- raktáros                                              (31 341 04) 

- szobafestő                                          (21 582 01) 

- textiltermék összeállító                      (21 542 02) 
 

A különböző tanulmányi területekre pszichés 

fejlődési vagy magatartásszabályozási-zavarral 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos 

nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők 

esetében kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a 

szakértői bizottság adott tanévre is érvényes 

szakértői véleményét. 

 

Beiskolázási határidők a 2018/2019-es tanévre: 

 

Nyílt nap az Ipariban: 2017. november 17. 

Jelentkezési lapok elküldése a középiskolába 

2018. február 19-ig 

Ideiglenes felvételi eredmény közzététele 

2018. március 14. 

A szülő módosíthat az iskolák sorrendjén 

2018. március 21-22. 

Végleges felvételi eredmény kihirdetése 

2018. április 27. 

 Beiratkozás     2018. június 22. 
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Fontosabb rendezvényeink: Gólyadélután, Szalagavató, 

Szterényi nap, terep gyakorlatok, környezetvédelmi nap, 

osztálykirándulások, ballagás… 

Az iskolában több mint 10 éve működik színjátszó 

csoport, mely minden évben előad a város Művelődési 

Házában egy egész estét betöltő színművet. A csoport 

tagjai között minden évfolyamról találhatóak tanulók, 

lányok-fiúk egyaránt.  

 

Az iskolához tartozik egy nemzetközi szintű 

sportcsarnok, ahol rendszeresen tartanak különböző 

országos és megyei bajnokságokat. Ez szolgál helyszínül a 

mindennapos testnevelés óráknak is. 

 

A szülők az iskolában használatos elektronikus napló 

segítségével otthonról tudják követni gyermekük 

előmenetelét. Gondot fordítunk a tehetséges tanulók 

felkarolására, büszkék vagyunk az országos 

eredményekre. 

 

 

Iskolánk nyílt napokat tart a következő 

időpontokban, melyre szeretettel várjuk az 

érdeklődőket: 
 

2017. november 15-16 

(szerda-csütörtök) 

8
00

- 15
00

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceglédi Szakképzési Centrum 

Szterényi József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2200 MONOR IPAR U. 2. 

 

Telefon: 29-413-822 / 412-756 

Fax: 29-412-120 

E-mail: szterenyi@szterenyi.hu 

http://www.szterenyi.hu 

OM: 203068 
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Kedves Érdeklődők! 
 

A Ceglédi Szakképzési Centrum Szterényi József 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Monor város 

szélén helyezkedik el. A vidékről bejáró tanulók számára 

könnyen elérhető busszal és vonattal egyaránt. Széles 

szakmaválasztékunkkal várjuk a jelentkezőket. 

 

Többféle képzést kínálunk:  

 szakgimnáziumi képzést,  

 szakközépiskolai képzést 

 Szakképzési Hídprogram 

 nappali rendszerben érettségi felkészítést tartunk     

(2 év), 

 esti tagozaton felnőttoktatás keretében OKJ-s 

szakmákat, folyamatosan bővülő kínálattal - erről 

információkat honlapunkon olvashatnak. 

 

8. osztály után kínált képzéseink 

 

2018/2019 

Szakgimnázium 

 

Tagozat-kód Ágazat Képzési idő 

0076 Informatika 4 év 

0077 Pedagógia 4 év 

0078 Gépészet 4 év 

0079 Kereskedelem 4 év 

0080 
Közlekedés, 

szállítmányozás 

és logisztika 

4 év 

 

A 4 év elvégzése után munkakör betöltésére jogosító 

szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulóink. 

Érettségi után a következő szakmákat 

tervezzük indítani (2022-ben) 

Szakma Képzési idő 

IT mentor 1 év 

Pedagógiai- és családsegítő 

munkatárs  
1 év  

Mechatronikai technikus 1 év 

Kereskedő 1 év 

Logisztikai és 

szállítmányozási ügyintéző 
1 év 

A fenti 1 éves képzés a 12. évfolyam után azonos ágazat 

esetén lehetséges.  

A szakgimnáziumi jelentkezés feltétele a központi 

felvételi feladatsor megírása. 

 

A felvételi rangsor a Központi írásbeli felvételi vizsga 

eredménye és a 7.o. év végi és a 8.o. félévi érdemjegyek 

50-50%-os beszámítása alapján készül. A Központi 

írásbeli vizsgára 2017. december 8-ig közvetlenül az 

iskolánkban vagy az általános iskolákban lehet 

jelentkezni. A vizsga időpontja: 2018.01.20. 10
00

 óra. 

Pótló írásbeli vizsga: 2018.01.25. 14
00

 óra. Sajátos 

nevelési igényű tanuló kérheti a Nemzeti Köznevelési 

Törvény 51.§ (5)-ben szabályozott kedvezményeket. 

 

Szakközépiskola 
A szakközépiskola 9. osztályában a következő szakmákat 

tervezzük indítani 3+2 éves képzésben 

 

Tagozat-kód  Szakma Képzési idő 

0081  
Elektromechanikai 

műszerész  
3+2 év 

0082  Villanyszerelő  3+2 év 

0083  Eladó 3+2 év 

0084  Pincér 3+2 év 

0085  Asztalos 3+2 év 

0086  
Kőfaragó, műköves 

és épületszobrász 
3+2 év 

 

A 7.o. év végi, 8.o. félévi érdemjegyek alakítják a felvételi 

rangsort.  
 

A tanulónak szükséges egészségügyi alkalmasságát 

igazolnia a beiratkozásnál az általános iskolai 

egészségügyi lapjával. 

A 3 év során a szakmai képzésre helyeződik a hangsúly és 

OKJ-s szakmai vizsgával zárulnak a tanulmányok. Ezt 

követő plusz 2 évben érettségire történő felkészítés folyik.  

Az első évben az iskola biztosítja a gyakorlati helyet. 

 

  



 

 
 

  

SZAKGIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA 

XXVI.  
KERESKEDELEM 

ÁGAZAT 
9-12. 

(4 éves) 

XXVII. 

VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT 

KERESKEDELEM VENDÉGLÁTÓIPAR 

ELADÓ CUKRÁSZ PINCÉR SZAKÁCS 

Általános tantervű 

9-12. 

(4 éves) 

Emelt idegen  

nyelvi óraszámú 

 

9-12. 

(4 éves) 

9-11. 

(3 éves) 

9-11. 

(3 éves) 

SZAKMAI ÉRETTSÉGI SZAKMAI VIZSGA 

Kereskedelem ágazat 2 éves 
Kereskedő 
OKJ: 5434101  

Vendéglátóipar ágazat 2 éves 
Vendéglátásszervező 
OKJ: 5481101 

Érettségire épülő képzés: 

  

  

  

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

A 2018/2019-ES TANÉVRE 
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

CEGLÉDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

UNGHVÁRY LÁSZLÓ  

KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

OM kód: 203068 
  

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18. 

Tel: 53/505-482; 53/505-483 

Fax: 53/500-458 

www.cegledikersuli.hu 

Email: kervendszki@cegledikersuli.hu 

 

tagintézmény-vezető: Baranyi Tibor 

 

TÁMOP 3.4.3 –09/A-1-2009-0030 

Felvételi követelmények: a felvétel a korábbi tanulmányi  

eredmények és az egészségügyi, pályaalkalmassági  

követelményeknek való megfelelés alapján történik. 

  

Előzetes jelentkezési határidő: 2018. április 27-ig az  

iskolában rendszeresített jelentkezési lapon. 

  

Pótjelentkezés határideje: 2018. augusztus 24-ig az  

iskolában rendszeresített jelentkezési lapon. 

Kereskedő 

  

Vendéglátásszervező 

+ 2 év érettségi vizsgára  

felkészítő képzés 

Középfokú 

szakképesítés 

KÉPZÉSI RENDSZERÜNK 



 
 

Tagozatkódok:  

 0101 kereskedelem ágazat 

(4 évfolyamos) 

 0102 vendéglátóipar ágazat 

 (4 évfolyamos) 

 0103 vendéglátóipar ágazat emelt idegen nyelvi 

óraszámmal 

(4 évfolyamos) 

 

Az oktatás a szakgimnáziumi közismereti és szakképzési 

kerettanterv alapján történik. Emelt szintű oktatás 11. 

évfolyamtól választható a közismereti tantárgyakon kívül a 

szakmai tantárgyakból is. 

A szakgimnázium felkészít a szakmai érettségi 

vizsgatárgyakból történő érettségi vizsgára is, mely a  

szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak 

szerinti munkakör betöltésére képesít. (Nkt 6.§ (1) szerint) 

Központi írásbeli felvételi: 2018. január 20. 10.00 óra 

Pótfelvételi:   2018. január 25. 14.00 óra 

  

Az írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése:  

2018. január 31. 8.00-16.00 óra 

A vizsgázó a felvételi dolgozat értékelésével kapcsolatban  

észrevételt tehet, a dolgozatról másolatot készíthet.  

Észrevételeit 2018. február 1-jén 16.00 óráig adhatja le. 

Felvételi követelmények a szakgimnáziumi tagozatra: 

Egyéb tudnivalók: 

A felvételi döntésnél a tanulmányi eredményeket 50 %-ban, a 

központi írásbeli felvételi eredményeket 50 %-ban számítjuk 

be.  

A rangsorolás módja: a felvételi követelmények és a 

keretszámok, illetve a tanuló által megadott sorrend alapján.  

A sorrend 2018. március 21-22. között az általános 

iskolákban módosítható. 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében a  

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§ (5) 

bekezdés szerint járunk el. 

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság 

adott tanévre is érvényes szakértői véleményét. 

Képek az iskola életéből 
SZAKGIMNÁZIUM 

Szakács gyakorlat a tankonyhán 

Sportélet 

Pincér gyakorlat a tanétteremben 

Felvételi követelmények a szakközépiskolai tagozatra: 

Tagozatkódok:  

0111 kereskedelem - 3 éves képzés  
(eladó) 

0112 vendéglátóipar - 3 éves képzés 

  (cukrász) 

0113 vendéglátóipar - 3 éves képzés 

  (szakács) 

0114 vendéglátóipar - 3 éves képzés 

  (pincér) 

  

Az oktatás a szakközépiskolai közismereti és szakképzési 

kerettanterv alapján történik. Választható idegen nyelvek: 

angol, német. 

A felvétel a korábbi tanulmányi eredmények (7. év vége + 8. 

félév) és az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági 

követelményeknek való megfelelés alapján történik. 

Jelentkezési határidő: 2018. február 15.  

A pályaalkalmassági vizsgálatot (cukrász, pincér, szakács 

szakmára jelentkező tanulóknak) 2018. február 22. és 2018. 

március 10. között tartjuk. Az általános iskolákat értesítjük az 

időpontról. 

Nyílt nap: 2017. november 17. 11.00 órától (vidékieknek) 

    2017. november 24. 11.00 órától (ceglédieknek) 

  

Felhívjuk figyelmüket, hogy az általunk oktatott szakmák 

matematika és idegen nyelv - igényesek. 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

  

  

  

Ágazat: 

7. oszt. év végi és 8. oszt. 

félévi osztályzatok 

(matematika, magyar 

nyelv, magyar irodalom, 

történelem, idegen nyelv) 

Központi  

írásbeli 

felvételi 

(matematika, 

magyar) 

45-45 perc 

Vendéglátóipar  

emelt idegen nyelvi  

óraszámmal 

  

Vendéglátóipar   

Kereskedelem   
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Beiskolázás 8. évfolyamos tanulóknak 
F E L V É T E L I  T Á J É K O Z T A T Ó  

 
 

Ceglédi SZC Mihály Dénes 
Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája 

2230 Gyömrő, Fő tér 2/b. 

Telefon: 29/331-234 

www.mdiskola.hu 

OM azonosító: 203068 

 

Választható ágazatok: 

Közgazdaság ágazat (4 éves): 

9 a-1 (14 fő) 0127 kód 

Informatika ágazat (4 éves): 

9. a-2 (14 fő) 0126 kód 

 

Miért pont a M i h á l y  D é n e s ?  
 

Azért, mert 
- Pénzügyi és vállalkozói ismereteket tanítunk 

az informatika ágazaton is, 

- Gyömrőn és környékén csak nálunk van lehe-
tőség az ECDL számítástechnikai vizsgák le-
tételére. 

(nemzetközi vizsga bizonyítvány) 

- országosan több mint 20 000 informatikusi 
álláshely betöltetlen, 

-  tanítási órákon kívüli elfoglaltságok. 

A Ceglédi SZC Mihály Dénes  

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

nappali tagozatán, 

a 2018/2019-es tanévben 

egy kilencedik osztály indul: 

 14 fő közgazdaság ágazat, 
 14 fő informatika ágazat. 

 A középiskolai képzésben már kilencedik-
től szakma tanulása, egyre emelkedő óra-
számban. 

 A középiskolai oktatást érettségi vizsga 
zárja közép- vagy emelt szinten a köte-
lező közismereti tárgyakból, illetve a szak-
mai képzésnek megfelelő szaktárgyból. 

 A szakmai érettségin megszerezhető 
szakmák:  
Közgazdasági ágazat:  
52 345 06 Pályázati-támogatási asszisz-
tens,  
Informatikai ágazat: 
52 481 02 Irodai informatikus 

A felvételi időrendje 
1. Jelentkezési lapok elküldése a közép-

iskolába 
2018. február 19-ig 

2. Ideiglenes felvételi eredmény közzé-
tétele 

2018. március 14. 

 

3. A szülő módosíthat az iskolák sorrendjén 
2018. március 21-22. 

4. Végleges felvételi eredmény kihirdetése 
2018. április 27. 

5. Beiratkozás 

2018. június 21. 

Felvételi követelmények 
ISKOLÁNKBAN 

 

hozott eredmények alapján vesszük fel a tanulókat 

 
A megszerezhető pontszám: 100 pont. 

 

A pontokat az általános iskola 7. év végén 
és 8. osztályában félévkor kapott magyar 
nyelv és magyar irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv és informatika ér-
demjegyek alapján számítjuk. 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő jelentkezők esetében kér-
jük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság 
adott tanévre is érvényes szakértői véleményét. 

 

 

G y ö m r ő  
2 0 1 7 .  o k t ó b e r  

kérdéseikkel fordulhatnak:  

gyomro@mdiskola.hu 
igazgató:       7 0 / 5 0 4 - 2 7 - 7 7  

igazgató h.:  7 0 / 9 3 3 - 6 3 - 0 2  


