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Nyíregyházi SZC

Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

OM: 203045/002

+36 42 508 870

banki@bankidonat.hu



ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI 
IDŐ

VÁLASZTHATÓ SZAKMA

Specializált gép- és járműgyártás 
okleveles technikus-képzés

5 év
Gépjármű-mechatronikai technikus
(szerviz szakmairány)

Specializált gép-
és járműgyártás

5 év
Gépjármű-mechatronikai technikus (szerviz 
szakmairány), Mechatronikai technikus

Specializált gép-
és járműgyártás

6 év Alternatív járműhajtási technikus

Gépészet 5 év Gépgyártás-technológiai technikus

Elektronika és elektrotechnika 5 év Elektronikai technikus

képzési kínálat 2022/2023

felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. osztályban elért 
tanulmányi eredmények alapján 
az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és 
irodalom (átlag), történelem, matematika, 
idegen nyelv, informatika.

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

egyéb információk
sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt 
foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
vizsgálat szükséges



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Bencs László Szakképző Iskola
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

OM: 203045/003

+36 70 199 5593

info@bencsiskola.hu

www.bencsiskola.hu



ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI 
IDŐ

LEÍRÁS

Ágazatfüggetlen 
orientációs osztály

1 év

Az ágazatfüggetlen 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 sajátítják el 1-1 ágazat alapjait.
Szakközépiskolai képzésben az alacsony csoportlétszám, egyéni
bánásmód jellemző.
A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-,
tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

Ágazatfüggetlen 
dobbantó program

6-24
hónap

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai
rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott
16–25 éves fiatalok számára az oktatás vagy a munka világába
visszavezető lehetőséget biztosítson. A programban az a tanuló vehet
részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a 16. életévét betöltötte és
alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. Alapkompetencia-fejlesztés
történik, ahol mentor-oktató közreműködésével minden tanuló egyéni
fejlesztésben részesül, ezt követően a tanuló tovább léphet a
műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát tanulhat.

Műhelyiskola
6-24

hónap

A szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz
szükséges ismeretek megszerzésére szolgáló képzési forma. A tanuló a
műhelyiskolában a tanulmányait akkor folytathatja, ha alapfokú
végzettséggel nem rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó
programját elvégezte, vagy alapfokú végzettséggel rendelkezik és a 16.
életévét betöltötte. Kizárólag részszakma megszerzésére irányuló
felkészítés folyik tanműhelyben, vagy munkahelyi körülmények között
1-5 fős csoportokban. Választható részszakmák: bolti előkészítő,
pincérsegéd, szakácssegéd, szobafestő.

képzési kínálat 2022/2023



Nyíregyházi SZC

Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

OM: 203045/004

+36 42 512 320

iskola@inczedy.edu.hu

www.inczedy.hu



felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. osztályban elért tanulmányi
eredmények tantárgyi átlaga alapján

idegennyelv-oktatás
angol

kollégium
biztosított

egyéb információk
sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt foglalkozás-
egészségügyi alkalmassági vizsgálat, valamint a
Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező
szakma esetében pályaalkalmassági vizsgálat szükséges

ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI 
IDŐ

VÁLASZTHATÓ SZAKMA

Informatika és távközlés 5 év Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Közlekedés és szállítmányozás –
szállítmányozás alágazat

5 év
Logisztikai technikus
Postai üzleti ügyintéző

Sport 5 év Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

Épületgépészet 3 év Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Épületgépészet 3 év Víz- és csatornarendszer-szerelő

Gépészet 3 év Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet 3 év Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet 3 év Hegesztő

Gépészet 3 év Ipari gépész (Ipar szakmairány)

Építőipar 3 év Ács

Építőipar 3 év Burkoló

Építőipar 3 év Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar 3 év Kőműves

Specializált gép-
és járműgyártás

3 év Járműfényező

Specializált gép-
és járműgyártás

3 év Karosszérialakatos

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



,,

szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Sipkay Barna Technikum
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 32.

OM: 203045/009

+36 42 512 340

info@sipkay.hu

www.sipkay.hu



képzési kínálat 2022/2023

felvételi követelmények

Két tanítási nyelvű tagozaton egységes írásbeli felvételi vizsga van.

Két tanítási nyelvű tagozaton a jelentkezők központi írásbeli felvételi
vizsgát írnak matematikából és magyar nyelv és irodalomból. A közös
írásbeli vizsga feladatlapjait abban a középiskolában írja meg, ahová a
jelentkezési lapját leadta.

felvételi pontok számításának módja

A két tanítási nyelvű tagozatokon a 7. osztály év végi és a 8. félévi
matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem és
tanult idegen nyelv tantárgyi eredményeinek kétszerese ( maximum 100
pont), valamint a felvételi vizsgán szerzett pontszám (maximum 100
szerzett pont).

A többi tagozaton 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.

idegennyelv-oktatás

Angol vagy német.

ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI IDŐ VÁLASZTHATÓ SZAKMA

Kereskedelem angol két tanítási nyelvű 1+5 év Kereskedő és webáruházi technikus
Kereskedelem 5 év Kereskedő és webáruházi technikus

Turizmus-vendéglátás 5 év
Szakács szaktechnikus, Cukrász szaktechnikus, 
Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás német két tanítási nyelvű 1+5 év Turisztikai technikus

Kereskedelem 3 év Kereskedelmi értékesítő

Turizmus-vendéglátás 3 év Cukrász

Turizmus-vendéglátás 3 év Pincér-vendégtéri szakember

Turizmus-vendéglátás 3 év Szakács 



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Széchenyi István Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

OM: 203045/014

+36 70 199 5667

iskola@nyirszikszi.hu

www.nyirszikszi.eu



felvételi vizsga

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.

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI IDŐ
VÁLASZTHATÓ

SZAKMA

Gazdálkodás és menedzsment –
okleveles technikusképzés

5 év
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment 5 év
Pénzügyi-számviteli ügyintéző,
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

Informatika és távközlés 5 év
Szoftverfejlesztő és
-tesztelő

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium
4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35.

OM: 203045/005

+36 42 278 456

titkarsag@teleki-tlok.edu.hu

www.telekitiszalok.hu



ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI IDŐ VÁLASZTHATÓ SZAKMA / LEÍRÁS

Rendészet és közszolgálat 5 év
Közszolgálati technikus
(Rendészeti technikus)

Közlekedés és 
szállítmányozás –
szállítmányozás alágazat

5 év
Logisztikai technikus
(Logisztika és szállítmányozás)

Építőipar 3 év
Burkoló; Festő, mázoló,
tapétázó; Kőműves

Kereskedelem 3 év Kereskedelmi értékesítő

Ágazatfüggetlen
dobbantó program

rugalmas

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai
rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már
kisodródott 16–25 éves fiatalok számára tanulási vagy a munka
világába visszavezető lehetőséget biztosítson. A programban az a
tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó napjáig a 16.
életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik.
Alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár
közreműködésével minden tanuló egyéni fejlesztésben részesül.
Ezt követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe,
ahol részszakmát tanulhat.

Műhelyiskola – gépészet 6-24 hónap részszakma: Fémipari gyártás előkészítő

Műhelyiskola – építőipar 6-24 hónap részszakma: Szobafestő

Műhelyiskola –
kereskedelem

6-24 hónap részszakma: Bolti előkészítő

felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. osztályban
elért tanulmányi eredmények alapján

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



ágazatok leírása



Nyíregyházi SZC

Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

OM: 203045/007

+36 70 199 5641

vpkszk.iskola@gmail.com

www.tvasvariszakkepzo.hu



ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI 
IDŐ

VÁLASZTHATÓ
SZAKMA / LEÍRÁS

Gépészet 5 év Gépgyártás-technológiai technikus

Rendészet és 
közszolgálat

5 év Közszolgálati technikus

Gépészet 3 év Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet 3 év Hegesztő

Szociális 3 év Szociális ápoló és gondozó

Kreatív –
kreatívipar alágazat

3 év Divatszabó

Műhelyiskola –
Fa- és bútoripar

0,5 év Részszakma: Famegmunkáló

Műhelyiskola –
Kreatív

0,5 év Részszakma: Textiltermék-összeállító

Műhelyiskola –
Gépészet

1 év Részszakma: Fémipari gyártás előkészítő

Ágazatfüggetlen 
orientációs osztály

1 év

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 sajátítják el 1-1 ágazat alapjait. Szakközépiskolai képzésben
az alacsony csoportlétszám, egyéni bánásmód jellemző. A tanulmányi
területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-, tanulási-,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. osztályban elért
tanulmányi eredmények alapján

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Vásárhelyi Pál Technikum
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

OM: 203045/010

+36 70 199 5711

info@nyszcevisz.hu

www.nyszcevisz.hu



ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI IDŐ VÁLASZTHATÓ SZAKMA

Építőipar 5 év
Magasépítő technikus,
Mélyépítő technikus,
Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus

Környezetvédelem és vízügy 5 év
Környezetvédelmi technikus,
Vízügyi technikus

felvételi vizsga
központi írásbeli magyar nyelv és matematika 
tantárgyakból

felvételi eredmény
a felvételi összesített pontszáma az általános iskolai 
tanulmányi eredményekből számított hozott pontszámból 
és a központi írásbelin szerzett pontokból adódik össze

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

OM: 203045/011

+36 70 199 5726

suli@wmk.hu

WWW.WMK.HU



felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. osztályban elért tanulmányi eredmények alapján

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
biztosított

ÁGAZAT
NEVE

KÉPZÉSI IDŐ
VÁLASZTHATÓ

SZAKMA

Elektronika és 
elektrotechnika

3 év
Villanyszerelő
(Épületvillamosság)

Elektronika és 
elektrotechnika

3 év Elektronikai műszerész

Fa- és bútoripar 3 év Asztalos

Kreatív - kreatívipar 
alágazat

3 év Divatszabó (Női szabó)

Vegyipar 3 év Abroncsgyártó

Kreatív 5 év
Divat-, jelmez- és díszlettervező 
(Divattervező)

Fa- és bútoripar 5 év Faipari technikus

Informatika
és távközlés

5 év
Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus

Szépészet 5 év Kozmetikus technikus

Szépészet 5 év Fodrász

Vegyipar 5 év Gumiipari technikus

Vegyipar 5 év Műanyag-feldolgozó technikus

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



szakmák leírása



Nyíregyházi SZC

Zay Anna Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

OM: 203045/008

+36 70 199 6735

titkarsag@zay.hu

www.zay.hu

Nyíregyházi SZC

Zay Anna Technikum és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

OM: 203045/008

+36 70 199 6734

titkarsag@zay.hu



ÁGAZAT NEVE KÉPZÉSI IDŐ VÁLASZTHATÓ SZAKMA

Egészségügy 6 év Általános ápoló

Szociális 5 év Kisgyermekgondozó-, nevelő

felvételi vizsga
nincs, rangsorolás a 7-8. 
osztályban elért tanulmányi 
eredmények alapján

idegennyelv-oktatás
angol vagy német

kollégium
lányok számára biztosított,
a fiúk elhelyezésére a Centrum
fiú kollégiumaiban van lehetőség

egyéb információk
a felvételt nyert tanulók 
foglalkozásegészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton és 
pályaalkalmassági vizsgálaton 
kötelesek részt venni

képzési kínálat 2022/2023



ágazatok leírása



ágazatok leírása



szakmák leírása


