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Bemutatkozás:
Iskolánk gépészeti és közlekedésgépészeti szakmák oktatásában a munkaerőpiac
igényeihez igazodó rugalmas iskolaszerkezetben valósítja meg képzési feladatát.
Intézményünk sokszínűségét az oktatott szakmák mellett különböző tagozatai is
bizonyítják.
A négyszintes iskolaépület magában foglalja a kollégiumi szárnyat, a tornatermet és a
tanműhely épületét. Jól felkészült, komoly nevelési tapasztalatokkal rendelkező
pedagógusok tanítják, oktatják diákjainkat.
A 100 fős, családias hangulatú kollégiumunkban nevelőtanárok segítik a diákok
tanulmányi munkáját, a szabadidő hasznos eltöltését, kapcsolatot tartva a tanárokkal és a
szülőkkel. Klubszoba, számítógépterem, könyvtár, konditerem, közös színház-, mozi
látogatás, sportolási lehetőség és vidám programok teszik változatossá a kollégiumi életet.
Iskolánkban élénk sport tevékenység folyik. Jól felszerelt tornaterem, az udvaron kézi-,
kosárlabda-, és futballpálya biztosítja a sportolási lehetőségeket.
Diákjaink idegen nyelvként a német vagy az angol nyelv tanulását választhatják,
figyelemmel az általános iskolában tanult nyelvre.
Az 1700 m2 alapterületű tanműhely 14 oktatóterme korszerű technikai eszközökkel
rendelkezik. A CNC kabinetben több eszterga- és marógép, valamint a programozást segítő
számítógépes szoftver található. Anyagvizsgáló labor, mérőterem, fényező, hegesztő
műhely is helyet kapott a tanműhelyi épületszárnyban. Az autószerelő műhelyekben
korszerű oktató- és diagnosztikai berendezések, eszközök biztosítják az autószerelő
tanulók gyakorlati képzését.

Induló képzési formák:
I. Technikum:
A képzés 5 éves. Jelentkezni a 8. évfolyamon a felvételi eljárás során lehet, Gépjármű
mechatronikai technikus illetve Gépésztechnikus szakmára.
A képzés eredményes
befejezése esetén a tanulók érettségi és technikusi szintű szakképesítésről szóló
bizonyítványt kaphatnak.
II. Szakképző iskola:
A képzés 3 éves. Jelentkezni a 8. évfolyamon a felvételi eljárás során lehet Gépi és CNC
forgácsoló, Hegesztő, Szerszám- és készülékgyártó, Járműfényező illetve
Karosszérialakatos szakmára. A 3. év végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek, melyen
szakképesítésről szóló bizonyítványt kaphatnak.

A 2020/2021-es tanévben induló iskolarendszerű képzések:
Technikum
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Felvételi:
Általános felvételi eljárás keretében a központilag kiadott jelentkezési lap benyújtásával
jelentkezhetnek hozzánk a tanulók. Egy jelentkezési lapon az iskola több tagozata is
megjelölhető.
A felvétel az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik. A tanulmányi
eredmény pontszámát az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi magyar irodalom, magyar
nyelvtan, matematika, történelem, fizika és idegen nyelv osztályzatai adják.
Az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye,
ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén
található, továbbá, az azonos összpontszámot elért jelentkezők esetén a rangsort a jobb
matematika, fizika hozott pontszám adja.
A jelentkező tanulóink a beiratkozás időpontja előtt, egészségügyi alkalmassági orvosi
vizsgálaton vesznek részt.

VÁLASZTHATÓ SZAKMÁINK JELLEMZŐI
Gépésztechnikus (0901)
Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, Vegyipar szakmairány,
Vízgépészet szakmairány.
A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és
gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz
szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében.
Gondoskodik a gépek,
berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat.
Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség,
analitikus gondolkodás.
Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket,
vonzza az automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen
végzi.

Gépjármű-mechatronikai technikus (0902)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Szerviz szakmairány, Gyártás szakmairány

A Gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi
feladatait. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és
megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Erős műszaki érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szakszerű kommunikáció,
minőségszemlélet, csapatmunka.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását,
szereti a látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.

Gépi és CNC forgácsoló (0911)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész
hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket,
eszközöket és technológiai adatokat.
A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot.
CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és
továbbító eszközöket.
Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására.
A gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat,
problémamegoldó képesség.

csapatban

való

együttműködés,

precizitás,

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és az egyedi
termékek előállítása.

Hegesztő (0912)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket
egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával.
A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon,
hogy a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre.
Pontos, önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára,
céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat.
Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos
gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat,
problémamegoldó képesség.

csapatban

való

együttműködés,

precizitás,

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok,
tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Szerszám- és készülékgyártó (0913)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Kézi és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC)
szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. Az általa készített alkatrészek
komplex- több alkotóelemből álló készülékekbe épülnek be, melyek összeszerelése,
beüzemelése és karbantartása is a feladata.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó
képesség.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és
működése. Szeret bütykölni és elégedettséggel tekint az általa készített „alkotásokra”.

Járműfényező (0914)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul.
A járműfényező feladata gépjárművek karosszériáinak felületelőkészítése, felületkezelése,
javítói vagy ipari fényezése. A fényező a gépjármű karosszériák teljes körű festését, javító és
díszítő fényezését végzi, políroz. Megtanulja a felületek előkészítési, tisztítási technológiáit, a
műveletekhez alkalmazott berendezések, szerszámok alkalmazását és karbantartását. A
technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó tér- és színlátás, jó fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, szakszerű kommunikáció.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárművek forma- és színvilágát, szereti a
látványos eredményeket és szívesen részt vesz a végső felület kialakításának folyamatában.

Karosszérialakatos (0915)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével
zárul.
A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését,
gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon
történő javítása is az ő feladata.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlélet, szakszerű
kommunikáció.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek javítását, szereti
a látványos eredményeket és szívesen részt vesz a végső formák kialakításának folyamatában.

VÁRUNK A VÁCIBA!

