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Kedves kolléga!
A VII. Nevelésügyi Kongresszus Szervező Bizottsága ezúton tisztelettel meghívja önt
erre a neveléstörténeti jelentőségű eseményre.
A kongresszus időpontja: 2008. augusztus 25-28.
A plenáris ülések helyszíne: a Művészetek Palotája.

A kongresszus szekcióülések helyszíne a Budapesti Műszaki Egyetem.
A kongresszus 1000 főt tud befogadni, a jelentkezéseket folyamatosan, az adott létszámkeret szerint
vesszük figyelembe. Az on-line jelentkezés feltétele
a számítógépes regisztráció a www.nk7.hu honlapon (Jelentkezés).
Az előregisztráltak a kongresszus részvételi díjából kedvezményt kapnak.
A fizetés lehetősége csekken és átutalással is teljesíthető.
Részvételi díj 2008. február 20-ig: 16.500 Ft.
Részvételi díj a 2008. február 20-a után jelentkezőknek: 19.500 Ft.
A fizetéssel kapcsolatos valamennyi kérdésre választ kaphatnak Balázsi Deák Katalintól
deak@nyaralunk.hu e-mail címen és a +36 30/9715730, valamint a +36 30/9839000 telefonszámon.

Az oktatás közügy
Szervezőbizottság: nk-szb@eik.bme.hu
Sajtóiroda: papp.agnes@nive.hu
Honlap: http://nk7.hu; http://www.nk7.hu
Számlaszám: 11708001-20556022

KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Szülők!

A „Mi leszel, ha nagy leszel?” – kérdést talán minden családban felteszik a kisgyermeknek.
A válasz gyakran meglepő, sőt megmosolyogtató, mégis büszkeséggel, reménnyel:
a „még minden lehetséges” érzésével tölti el a szülők lelkét. Ahogy múlnak az évek, egyre
sürgetőbben vetődik fel ugyanez a kérdés, ám a válaszadás egyre nehezebb, bonyolultabb
feladat elé állítja a gyermeket, és a sorsáért, jövőjéért aggódó szülőket. Miért? Mert választani,
dönteni kell. Mi több, jól kell dönteni, s ehhez sok mindent kell tudni és mérlegelni.
„Hova tovább a nyolcadik osztály után?” – sokaknak okoz ez komoly fejtörést.
A jó döntéshez ugyanis kérdések sorára kellene tudni a pontos választ. Például azt, milyen
érdeklődéssel, képességekkel, készségekkel rendelkezik a gyermek? S ezeket milyen
munkaterületen tudná leginkább kamatoztatni? Az ehhez szükséges képesítést hol lehet
megszerezni? S vajon ez képesítés ad-e majd „érvényes útlevelet” a biztos pályakezdéshez,
megélhetéshez, jövőhöz?
Kedves Szülők! Ezzel a kiadvánnyal szeretnénk segíteni Önöknek abban, hogy a döntéshez
kellő mennyiségű információval rendelkezzenek.
A korszerű szakképzés, biztos pályakezdés szándékával alakítjuk át a fővárosi szakképzés
rendszerét, amely a munkaerő-piacon hasznosítható tudással, az élet, a szakma és a piac
elvárásainak megfelelő, folyamatosan fejleszthető képességekkel kívánja kibocsátani
a fiatalokat.

Kívánjuk, hogy tájékoztatónk segítse Önöket abban, hogy gyermekeik jövőjét biztosító,
jó döntést hozzanak!

Germánné dr. Vastag Györgyi

Horváth Csaba

Fővárosi Önkormányzat
Oktatási és Ifjúsági Bizottságának elnöke

humán várospolitikai
főpolgármester-helyettes

1

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

ÁTALAKULÓ SZAKKÉPZÉS

A Fővárosi Önkormányzat élve a 2007. évi szakképzési törvény adta lehetőségekkel,
a 2008–2009-es tanévtől kezdődően átalakítja szakképzését.
A következő tanévtől a fővárosi iskolák azonos vagy hasonló szakmacsoportban tanító
iskolái sokkal szorosabban fognak együttműködni. Ennek célja, hogy a szakértelem, a tárgyi
és anyagi eszközök összeadódjanak és elérjük, hogy a tanulók az iskola végeztével olyan
szaktudással a tarsolyukban lépjenek ki az iskola kapuján, amellyel megállják helyüket
a munkaerőpiacon.
Miért van szükség az átalakulásra? A jelenlegi rendszer alkalmas ugyan arra, hogy egy-egy
iskolában egy-egy szakképzés egy-egy részlete a lehető legmagasabb szintű legyen, néhány
korszerű eszköz birtokában, egyes iskolában ugyan nagyon magas színvonalú az oktatás,
de egészében, az egész szakmát átfogó korszerű eszközpark, korszerű tárgyi eszközök
beszerzése külön-külön egyik iskolának sem áll módjában.
A szakképzési törvény tavaly nyári módosítása lehetővé teszi, hogy változtassunk
a feltételeken, hogy segítsünk az iskoláknak uniós és hazai forrásokhoz, a tanulóknak
piacképes, korszerű szaktudáshoz jutni.
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A Fővárosi Önkormányzat — főleg összehasonlítva más önkormányzatokkal — abban
a szerencsés helyzetben van, hogy sok, azonos profilú, hasonló szakmacsoportban oktató
iskolája van, ezért viszonylag egynemű integrált központokat (Térségi Integrált Szakképző
Központokat, ún. TISZK-eket) tud létrehozni, nem kell egy iskolacsoportba kényszerítenie
például az ápolónő- és a géplakatos-tanulókat.
Az új törvény értelmében Magyarországon minden középfokú szakképzést nyújtó
intézmény valamilyen központhoz fog csatlakozni — hasonlóan a felsőoktatás néhány éve már
megvalósult integrációjához — ha fejlesztési forrásokhoz szeretne jutni. Egyedül a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában működő iskoláknak van lehetőségük arra, hogy nagyobb
nehézségek nélkül meg tudják oldani az integráció feladatát.
Hogy fog kinézni a jövőben a szakképzési hálózat a fővárosban?
A jelenleg körülbelül 70 szakközépiskola 12 integrált központba tömörül, mely közösen
pályázhat fejlesztési forrásokra. A központhoz tartozó iskolák között biztosított
az átjárhatóság, szakmai képzésük programja azonos, így a tanulók a központban felvételi
nélkül folytathatják tanulmányaikat, nem lesz szükség különbözeti szakmai vizsgára,
ha a központ egyik iskolájából a másikba iratkoznának át. Tekintettel arra, hogy egy-egy ilyen
iskola-bokorban lesz nyelvi előkészítő, szakiskola, szakmai alapképzés, felzárkóztató oktatás,
szakképzés, és felsőfokú szakképzés is, úgy gondoljuk, ha egy 14 éves gyerek szakirányt
(és nem szakmát!) választ, akkor egy-egy ilyen szakképző központban biztosan szakmát
szerezhet. Az iskola-bokorban a képzés egyes moduljai beszámíthatók a többi iskolában is,
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a központ felnőttképzésében minden végzett növendék részt vehet. Mivel az egyes modulok
az adott TISZK minden iskolájában beszámítanak a képzésbe, ennek következtében
rövidülhetnek a képzési idők.
Az iskola-bokrok iskolái megtartják önállóságukat, a tanulók a szakmai alapképzést a bokor
egyik iskolájában, a szakképzést pedig a bokor központjában szerezhetik meg. A felsőfokú
szakképzés ezekben az iskolákban éppúgy ingyenes, mint a szakmai alapképzés és az érettségi.
Az, hogy a szakmai kamarák, a nagyobb munkáltatók egyenesen a központtal tartják
a kapcsolatot, lehetőséget teremt arra, hogy a munkaerőpiac igényeit a képzés a lehető
leggyorsabban, mozgékonyan kövesse. Mód lesz a TISZK-en belül át- és továbbképzésre
is, ha az élet úgy kívánja. Azzal, hogy szakmát a valóságban csak az utolsó egy vagy két
évben választanak a tanulók, lényegesen közelebb kerül a pályaválasztás a szakképzés
megszerzéséhez, így a valódi piacképes szaktudáshoz. Célunk a pályakezdő munkanélküliség
csökkentése, a szakképzés utáni pályaelhagyás megakadályozása.
A most működő rendszer másik nehézségét ugyanis, hogy a tanulók 14 évesen választanak
szakmát, de a végzettséget csak 20 éves korukban szerzik meg, szintén segít kiküszöbölni
az új rendszer azzal, hogy csak pályaorientációs választásra kényszerülnek a nyolcadikosok.
Az első négy évben szakirányú alapozást és érettségit szereznek (ahogy ez az 1997-es
törvénymódosítás óta így van), de az eddig működő rendszerrel ellentétben csak akkor,
18 évesen, az akkori piaci keresletet figyelembe véve kell szakmát választaniuk.
Várunk tehát minden nyolcadikos diákot szeptembertől alapképzést nyújtó iskoláinkban.

Ifi István

Fővárosi Önkormányzat
Oktatási Ügyosztályvezető
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FONTOS DÁTUMOK
3. számú melléklet a 19/2007. (III. 23.) OKM rendelethez
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú
iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2007/2008. tanévben

Feladatok

Határidők

2007. 09. 13. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjába, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába történő jelentkezésről.

2007. 10. 12. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tagozatkódjaikat és megküldik a
Felvételi Központnak, továbbá a fenntartónak.

2007. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét. A 6 és 8 évfolyamos

2007. 11. 23.
2007. 12. 07.
2007. 12. 10.
2008. 01. 11
-12.
2008. 01. 18
-19.
2008. 01. 25.,
14 00
2008. 01. 26.,
10 00
2008. 01. 31.,
14 00
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gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző
írásbeli vizsgát szervező középiskolák bejelentik a Hivatalnak a felvételi eljárást megelőző egységes írásbelin való részvételi
szándékukat. Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamok
számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.
A tanulók jelentkezése az írásbeli felvételi vizsgára az egységes követelmények szerint írásbelit tartó 6 és 8 évfolyamos
gimnáziumok, továbbá azon középiskolák egyikébe, amelyek a nyolcadik évfolyamos tanulók számára a felvételi eljárást
megelőző írásbeli vizsgát szerveztek.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János
Kollégiumi Programjára történő pályázatok benyújtása.
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a felvételi
eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.
Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó
Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni.
Írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező
felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
Írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban.

Pótló írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamok számára a
felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgát szervező középiskolákban azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni.
2008. 01. 31. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények, a programra benyújtott
pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával - értesítik
az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat. A Hátrányos helyzetű tanulók Kollégiumi Programjának intézményei
értesítik a pályázatok eredményéről az érintett tanulókat, az érdekelt szülőket, az általános iskolát.
2008. 02. 01. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
2008. 02. 08. Az írásbelit szervező 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok, valamint a nyolcadik évfolyamok számára a felvételi eljárást megelőző
írásbeli vizsgát szervező középiskolák értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2008. 02. 15. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát
pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül küldheti meg a
jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2008. 02. 18. Általános felvételi eljárás.

- 03. 07.
2008. 03. 12. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2008. 03. 17 A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
-18.
2008. 03. 19. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A
módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.

2008. 03. 26. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC
sorrendben.

2008. 04. 04. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2008. 04. 10. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája)
megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).

2008. 04. 18. A győri Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt

az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
2008. 04. 23. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az
általános iskoláknak.
2008. 05. 05 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb
-16. tanulót vettek fel.

2008. 05. 05.
- 08. 29.
2008. 05. 19.
2008. 05. 30.
2008. 06. 16.
2008. 06. 16
-18.
2008. 08. 11
-29.
2008. 08. 21.
2008. 08. 21
-22.
2008. 09. 03.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
A 2008. 05. 16-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó
lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolákba.
A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).
A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.

FPPTI

FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET
(FPPTI)
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
Címe 1088 Budapest, Vas u. 8-10.
Telefonszámai 06-1-328-2156, 06-1-317-2333
Fax 06-1-338-2156/ 144 m.
Honlap www.fppti.hu
e-mail fppti@fppti.hu
Igazgató neve Sárik Zoltán
Pályaválasztással Molnárné Pásztor Katalin
tanácsadással foglalkozó Stevanyik László
személyek Spiegelhalter Julianna

Udvorka Tiborné
Málnási Gábor
Ügyfélfogadási idő hétfő:

8-1730 óra
szerda: 8-1530 óra
péntek: 8-12 óra
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A FPPTI szolgáltatásai
A FPPTI számos szolgáltatással segíti a fővárosban élő, tanuló diákokat, családjukat
és a pedagógusokat.
Az igénybe vehető szolgáltatásaink ingyenesek, elsősorban a középiskolákban
továbbtanulni szándékozó általános iskolai tanulókat segítjük a sikeres
iskolaválasztásban.
A középfokú oktatásba részt vevők számára a szakképzésbe illetve a felsőfokú
oktatásba való bejutás feltételeiről, képzési kínálatáról biztosítunk információkat.
Szakembereink szívesen segítenek az esetleges pályakorrekciók esetén is,
egy megfelelő időben történő iskolaváltás jelentősen hozzájárulhat a tanulmányok
eredményes befejezéséhez.
Az informatív tanácsadás mellett, képzett pszichológusaink képességvizsgálattal
segítik hozzá a fiatalokat a sikeres választáshoz.

Bővebb információ találnak, kaphatnak kiadványainkban pl. „Iskolaválasztás előtt...
2008”, honlapunkon, valamint személyesen az ügyfélfogadási időben.
Eredményes és sikeres iskola- és pályaválasztást kívánnak az intézmény
munkatársai!

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

ÉPÍTŐIPARI TISZK

ÉPÍTŐIPARI TISZK

Arany János Épületgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola

ÉPÍTŐIPARI TISZK
Építőipari és Díszítőművészeti
Szakképző Iskola

Schulek Frigyes Kéttannyelvű
Építőipari Műszaki
Szakközépiskola

Pogány Frigyes Kéttannyelvű
Építőipari Szakközépiskola
és Gimnázium
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ÉPÍTŐIPARI TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola
Címe 1149 Budapest, Várna u. 21/b
Telefonszámai 06-1-383-8606, 06-1-363-0001, 06-1-221-0778
Fax 06-1-363-7459
Honlap www.edisz.sulinet.hu
e-mail igazgato@edisz.sulinet.hu
Igazgató neve Deli Albert
Pályaválasztással foglalkozó nappali képzés: Sulyok Istvánné, tel.: 06-1-220-0227
kolléga/kapcsolattartó neve, felnőtt képzés: Szívós Szabolcs , tel.: 06-1-363-0001/135 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Építészet; Közlekedés
megnevezése
Várható OKJ szakmák épület- és építménybádogos; kályhás; kőfaragó; műköves és épületszobrász;
megnevezése tetőfedő; kőműves; ács, állványozó; belsőépítési szerkezet- és burkolatszerelő;

burkoló; festő, mázoló és tapétázó; műemléki díszítő, festő; magasépítő
technikus; mélyépítő technikus; építőanyag-ipari technikus; közlekedésépítő
technikus (út-, híd-, vasútépítő és fenntartó)
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 2 évfolyamos képzés építészet szakmacsoport

02 - 10 hónapos képzés felzárkóztató építészet szakmacsoport

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

ÉPÍTŐIPARI TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A TISZK-ben együttműködő 4 iskola önálló, saját Pedagógiai Program szerint dolgozik.
Nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó, szakképesítés megszerzésére
felkészítő iskolai oktatás és felnőtt oktatás az alaptevékenységük, és az ÉDISZ iskolában
a felsorolt szakmacsoportokban iskolai oktatás és felnőtt képzési tevékenység.
Budapesten és az agglomerációban a TISZK iskolái domináns szerepet töltenek be
az adott szakmacsoportokban.
Az alapító okiratok szerint a 3 tagiskolában szakközépiskolai alapozó képzés, a TISZK
központban szakiskolai alapképzés, és az engedélyezett OKJ szakmákban szakmai
vizsgára felkészítés folyik. Fő céljuk az építőipar szakember-utánpótlásának képzése.
A 2008/2009-es tanévtől az új OKJ modulrendszerű oktatása kerül bevezetésre.
A központi TISZK tanműhelyében (1141 Budapest, Öv u. 29-33.) zajlik a szakmák
gyakorlati képzése.
A szakképzés éveiben szakmai idegen nyelv oktatása angol és német nyelven
lehetséges. A kéttannyelvű iskolákban: Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari
Szakközépiskola és Gimnáziumban - német, a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari
Műszaki Szakközépiskolában előkészítő évfolyammal induló, 5 évfolyamos németmagyar kéttannyelvű alapozó szakközépiskolai képzésre, illetve ezen kívül nyelvi
(angol nyelv) előkészítő évfolyammal induló képzésre is jelentkezhetnek a 8. évfolyamot
végzett tanulók.
Informatikai képzés jól felszerelt számítástechnikai tantermekben történik.
A szaktantermek egy részében korszerű audio-vizuális eszközök állnak rendelkezésre
a tantárgyak oktatásához. A Pogány Szakközépiskolában ECDL vizsgaközpont működik.
A tanulók a szakképzés során a gyakorlatot tanulószerződés alapján, vagy az iskolai
tanműhelyben teljesíthetik. A kamarák, a vállalkozók és a tanulók által megkötött
tanulószerződés a mindenkori jogszabályok szerint biztosítja a tanulók juttatásait.
Az iskolai tanműhelyben gyakorlatot teljesítők részére tervezés alatt van az ösztöndíj
rendszer.
Iskoláik nemzetközi kapcsolatai (angol, finn, német, francia, olasz) lehetőséget
biztosítanak kölcsönös látogatásokra és képzésre.
A mindenkori 8. osztályosok általános iskolájukban a központi felvételi rendszeren
keresztül a megadott tagozati kódok szerint jelentkezhetnek a 4 iskola valamelyikébe.
A szakiskolai osztályokba jelentkezők részére központi felvételi vizsga nincs.
Az osztályokba a besorolás a tantervek, a tanulmányi eredmények és az idegen nyelv
alapján történik. Az Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskolába a szakképzésre
iskola honlapjáról letölthető, vagy az iskolában személyesen átvehető jelentkezési lapon
jelentkezhetnek a tanulók.
A Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola saját
felvételi vizsgát szervez. A Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola
és Gimnázium két tanítási nyelvű osztályába saját felvételi vizsga van (magyar,
matematika), de elfogadják a központi felvételi eredményét is.
A közép-magyarországi régióban az ács és kőműves szakemberből hiány van
és az építőiparban kevés a szakember, ezért a végzett tanulóik elhelyezkedése
nem okoz gondot.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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ÉPÍTŐIPARI TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1072 Budapest, Nyár u. 9.
Telefonszámai 06-1-322-6005, 06-1-342-1320
Fax 06-1-322-6005
Honlap www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu
e-mail arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu
Igazgató neve Dénes István
Pályaválasztással foglalkozó Mikes Imre
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-322-6005
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
03 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
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Iskola neve Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola
Címe 1087 Budapest, Mosonyi u. 6.
Telefonszámai 06-1-210-9387, 06-1-334-2358
Fax 06-1-477-0472
Honlap www.schulek.hu
e-mail schulek14@freemail.hu
Igazgató neve Varga András
Pályaválasztással foglalkozó Krékityné Takács Mária általános igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-210-9387
elérhetősége altigh@schulek.hu
Oktatott szakmacsoportok Építészet; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 11 - 5 é
 vfolyamos, magyar-német két tanítási nyelvű képzés

építészet szakmacsoport
12 - 4 évfolyamos képzés építészet szakmacsoport
13 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés építészet szakmacsoport
14 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

ÉPÍTŐIPARI TISZK

Iskola neve Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium
Címe 1183 Budapest, Thököly u. 11.
Telefonszámai 06-1-290-8459
Fax 06-1-290-8222
Honlap www.poganysuli.hu
e-mail moczarlne@freemail.hu
Igazgató neve Móczár Lászlóné
Pályaválasztással foglalkozó Hakkel Ildikó általános igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-290-0642/118 m., hakkel@poganyf-bp.sulinet.hu
elérhetősége Czank György gyakorlati oktatásvezető, tel.: 06-1-290-4559/123 m.
Oktatott szakmacsoportok Építészet; Művészet, közművelődés, kommunikáció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés építészet szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos magyar- német két tanítási nyelvű képzés
03 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés
05 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő képzés
06 - 4 é
 vfolyamos képzés művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport
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BELVÁROSI TISZK

II. Rákóczi Ferenc Fővárosi
Gyakorló Közgazdasági
Szakközépiskola

BELVÁROSI TISZK

Varga István Kereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola

Leövey Klára Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola

Szász Ferenc Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola

Széchenyi István Gyakorló
Kereskedelmi Szakközépiskola

Harsányi János Gazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola

BELVÁROSI TISZK
Terézvárosi Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola

Szent István Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium

Teleki Blanka Közgazdasági
Szakközépiskola

Giorgio Perlasca Kereskedelmi,
Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakiskola

Békésy György Postaés Távközlésforgalmi
Szakközépiskola

Erzsébet Királyné Szolgáltató és
Kereskedelmi Szakközépiskola
és Szakiskola

BELVÁROSI TISZK KÖZPONT ADATAI
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TISZK Központ neve Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1064 Budapest, Szondi u. 41.

Érettségi utáni szakmai képzések helye: 1073 Budapest, Dohány u. 65.
Telefonszámai 06-1-332-1362
Fax 06-1-332-1362
Honlap www.kersuli.hu
e-mail terezvaros@kersuli.hu; terezvarosi.ker@freemail.hu
Igazgató neve Tarné Szép Terézia
Pályaválasztással foglalkozó Mándy Attiláné gyakorlati oktatásvezető
kolléga/kapcsolattartó neve, 06-1-332-5771/108 m., 06-1-332-5772/108 m., 06-1-332-5773/108 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció;
megnevezése Közgazdaság; Ügyvitel; Vendéglátás-idegenforgalom
Várható OKJ szakmák bolti eladó; kereskedelmi menedzser; kereskedelmi ügyintéző; kereskedő;
megnevezése kultúrcikk-kereskedő; külkereskedelmi üzletkötő; látszerész és fotócikk-

kereskedő; logisztikai ügyintéző; marketing- és reklámügyintéző; műszakicikkkereskedő; postai ügyintéző; munkaerő-piaci szervező, elemző; pénzügyiszámviteli ügyintéző; statisztikai és gazdasági ügyintéző; üzleti szakügyintéző;
vállalkozási ügyintéző; protokoll- és utazás-ügyintéző; idegen nyelvi
ügyfélkapcsolati szakügyintéző; irodai asszisztens; jogi asszisztens; személyes
ügyfélszolgálati asszisztens; telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati
asszisztens; ügyviteli titkár
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 02 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 2 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
04 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás
www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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BELVÁROSI TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

In

Ma még kevesen ismerik azt a szót: TISZK, a kifejezés jelentése mögött egy szűkebb
földrajzi területre vonatkozó, több középiskolát összefogó, a szakképzés megújítását
célul tűző, csúcstechnológiával működő intézmény található.
A Belvárosi TISZK Kht. 2005-ben jött létre – Budapest Főváros Önkormányzata
és a Budapesti Gazdasági Főiskola együttműködésében, a Nemzeti Fejlesztési Terv
támogatásával – Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programja (HEFOP) keretében.
Feladata a szervezeti, szakmai fejlesztés, a gyakorlati képzőközpont épületének
megvalósítása.
Filozófiánk a Belvárosi TISZK Kht.-ban, hogy mind a szellemi, mind pedig az anyagi
erőforrásokat koncentráltan, a munkaerő-piaci igényekhez illeszkedve, magas oktatási
színvonalat nyújtó gyakorlati képzés keretében valósítsuk meg. A képzés célja az
alapkészségek elsajátíttatása mellett az esélyegyenlőség biztosítása. Mindenki számára
esélyt teremteni a szakmához jutáshoz.
Célunk, hogy a Belvárosi TISZK egy olyan szervezetté váljon, ahol az oktatás találkozik
a piaci igényekkel, a képzésben a gyakorlatközpontúság uralkodik, feloldódnak az
ellentétek a szakképzés és a munkaerő-piaci kereslet-kínálat között, a szakképzés
tevékenysége új tartalommal gazdagodik, a diákok ténylegesen az életre készülnek,
naprakész tudást szereznek és azonnal aktív munkavállalókká válnak.
2008. július 1-jétől a Belvárosi TISZK 12 tagiskolája 4 szakmacsoportban
(közgazdaság; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel és vendéglátásidegenforgalom), 23 szakmában kínálja iskolarendszerű nappali és felnőttképzéseit,
illetve a felnőttoktatást, valamint a felsőoktatási intézményekkel együttműködve a
felsőfokú szakképzést. Valamennyi szakmához gyakorlóhelyet biztosítanak a velünk
kapcsolatban álló munkaadók.
A szakmai képzés technikai hátterét Budapesten, a Dohány utca 65. szám alatt
felépülő csúcstechnológiával rendelkező képzőközpont biztosítja, amely új szemléletet
fog képviselni a szakképzés területén. Gyakorlóhelyként működve – OTP bankfiók,
banki pénzügyek irodája és kereskedelmi oktatókabinet, valamint callcenter kezdi
meg tevékenységét. A szakképző központ széles szakmaválasztékot biztosít, mindazon
felnőttek számára, akik szakmát, új végzettséget szeretnének szerezni. De segíti azon
kismamák visszakapcsolódását is a munka világába, akik meglévő szakmai tudásukat
szeretnék felfrissíteni. Kiemelt figyelmet fordít az intézmény a hátrányos helyzetű
fiatalok szakmához segítésére. Kapcsolódó szolgáltatásként pályaválasztási- és
pszichológiai tanácsadás, karriertervezés és egyéni tanulássegítés is szerepel
a programban.
Az iskolarendszerű nappali képzés keretében a 22 éves korig első szakképesítés
megszerzése esetén az államilag finanszírozott valamennyi képzés ingyenes.
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap és a tájékoztató(k) letölthető az intézmények
honlapjáról, illetve beszerezhető a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és
Szakiskolában (1064 Budapest, Szondi u. 41., tel.: 332-1362, honlap: www.kersuli.hu, e-mail:
terezvaros@kersuli.hu, terezvarosi.ker@freemail.hu )
Jelentkezési határidő: 2008. június 30. Pótjelentkezés: 2008. szeptember 15-ig.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 7.
Telefonszámai 06-1-454-0570
Fax 06-1-368-7443
Honlap www.viszki.sulinet.hu
e-mail igh@viszki.sulinet.hu
Igazgató neve Bugár Péter
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Közgazdaság
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
05 - 2 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
06 - 2 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport
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Iskola neve II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1075 Budapest, Wesselényi u. 38.
Telefonszámai 06-1-342-4905
Fax 06-1-342-1984
Honlap www.rakoczif.hu
e-mail rakoczi@rakoczif.hu
Igazgató neve Szénégető Krisztina
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Közgazdaság; Ügyvitel
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 11 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű közgazdaság szakmacsoport

12 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő közgazdaság; kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
13 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
14 - 5 évfolyamos spanyol nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
17 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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Iskola neve Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a
Telefonszámai 06-1-313-7235
Fax 06-1-313-6087
Honlap www.leovey-szki.sulinet.hu
e-mail leovey@leovey-szki.sulinet.hu
Igazgató neve Miskolcziné Jakab Anikó
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
04 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
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Iskola neve Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1087 Budapest, Szörény u. 2-4.
Telefonszámai 06-1-333-0555
Fax 06-1-334-2520
Honlap www.szasz-bp.sulinet.hu
e-mail szaszker@szasz-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Bodosi József
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 8
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
02 - 2 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
05 - 1 é
 vfolyamos felzárkóztató oktatás (8. évfolyamot befejezettek számára
a szakképzésbe történő bekapcsolódáshoz - kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport)
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BELVÁROSI TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola
Címe 1088 Budapest, Vas u. 9-11.
Telefonszámai 06-1-338-4624
Fax 06-1-338-4480
Honlap www.szechenyi-ker-bp.sulinet.hu
e-mail iskola@szechenyi-ker-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Boda Jánosné
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
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Iskola neve Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 31.
Telefonszámai 06-1-347-1070, 06-1-347-1071
Fax 06-1-347-1072
Honlap www.harsanyi-bp.hu
e-mail iskola@harsanyi-bp.hu
Igazgató neve Reök Attiláné
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Közgazdaság
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport (angol)
02 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport (német)
03 - 4 évfolyamos közgazdaság szakmacsoport
04 - 4 évfolyamos német nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás
05 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
06 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
07 - 2 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport (angol)
08 - 2 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing
üzleti adminisztráció szakmacsoport (német)
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BELVÁROSI TISZK

Iskola neve Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
Címe 1095 Budapest, Mester u. 56-58.
Telefonszámai 06-1-215-4140
Fax 06-1-215-6096
Honlap www.sztistvan-kozg.sulinet.hu
e-mail igazgato@sztistvan.hu
Igazgató neve Hegedűs Sándor
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
04 - 4 é
 vfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport (emelt szinten matematika
és informatika oktatás)
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Iskola neve Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1095 Budapest, Mester u. 23.
Telefonszámai 06-1-216-2535
Fax 06-1-215-9254
Honlap www.teleki-bp.sulinet.hu
e-mail teleki@teleki-bp.sulinet.hu; titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Kirinóné Rajna Zsuzsanna
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
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BELVÁROSI TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefonszámai 06-1-262-9923
Fax 06-1-262-5790
Honlap www.perlasca.sulinet.hu
e-mail suli@perlasca.sulinet.hu
Igazgató neve Sasvári Ákos
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 4 é
 vfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
05 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő vendéglátás-idegenforgalom
szakmacsoport
06 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
07 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
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Iskola neve Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskola
Címe 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11.
Telefonszámai 06-1-256-1673
Fax 06-1-257-0032
Honlap www.bekesy-bp.sulinet.hu
e-mail bekesy@bekesy-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Szatmáriné Vidovszky Éva
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
03 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő
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BELVÁROSI TISZK

Iskola neve Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 30.
Telefonszámai 06-1-283-0203
Fax 06-1-283-0203/117 m.
Honlap www.sisy.hu
e-mail info@sisy.hu
Igazgató neve Aranyiné Farkas Magdolna
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Vlaj Lajosné igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-283-0203/116 m., vlajmarti@sisy.hu
elérhetősége Vass Edit

tel.: 06-1-283-0203/111 m., vass.edit@sisy.hu
Oktatott szakmacsoportok Egyéb szolgáltatás; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egyéb szolgáltatás szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő egyéb szolgáltatás szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő egyéb szolgáltatás szakmacsoport
04 - 4évfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
21 - 2 évfolyamos képzés egyéb szolgáltatás szakmacsoport
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ÉSZAK-PESTI TISZK

Katona József Műszaki,
Közgazdasági Szakképző Iskola
és Gimnázium

Bethlen Gábor Közlekedési és
Közgazdasági Szakközépiskola

Arany János Épületgépészeti
Szakközépiskola és Szakiskola

ÉSZAK-PESTI TISZK
Bánki Donát
Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola
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Magyar Hajózási
Szakközépiskola és Szakiskola

Csonka János Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola
Újpesti
Két Tanítási Nyelvű
Műszaki Szakközépiskola,
Szakiskola
és Gimnázium

Bolyai János Fővárosi Gyakorló
Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium

Corvin Mátyás Gimnázium
és Műszaki Szakközépiskola

Verebély László Szakközépiskola
és Szakiskola
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ÉSZAK-PESTI TISZK

ÉSZAK-PESTI TISZK KÖZPONTOK ADATAI
TISZK Központ neve Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1138 Budapest Váci út 179-183.
Telefonszámai 06-1-329-8410, 06-1-329-1406
Fax 06-1-270-4377
Honlap http://server.banki-bp.sulinet.hu
e-mail bankid@server.banki-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Marczinek Zoltán
Pályaválasztással foglalkozó Kis László igazgatóhelyettes (9. évfolyamok),
kolléga/kapcsolattartó neve, Pradlik János igazgatóhelyettes (szakképzési évfolyamok)
elérhetősége tel.: 06-1-329-1406, fax.: 06-1-270-4377
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Várható OKJ szakmák autószerelő; autóelektronikai műszerész; autótechnikus; járműfényező;
megnevezése karosszérialakatos
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport

11 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
21 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport

TISZK Központ neve Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Címe 1041 Budapest, Görgey Artúr u. 26.
Telefonszámai 06-1-369-6755, 06-1-369-0118
Fax 06-1-231-0019
Honlap www.umszki.hu
e-mail umszki@umszki.hu
Igazgató neve Zombori Béla
Pályaválasztással foglalkozó Kasza Gyuláné igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-369-0118
elérhetősége kaszaj@umszki.hu
Oktatott szakmacsoportok Informatika; Elektrotechnika-elektronika; Gépészet
megnevezése
Várható OKJ szakmák informatikus; informatikai rendszergazda; CAD-CAM informatikus; informatikai
megnevezése statisztikus és gazdasági tervező;

elektronikai technikus; erősáramú elektrotechnikus; villanyszerelő; gépgyártástechnológiai technikus
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

03 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
04 - 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű gépészet szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport
06 - 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport
07 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
08 - 2 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
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ÉSZAK-PESTI TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
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Tanulóinkat a partneri igényeket és érdekeket szem előtt tartó oktatás
során demokratikus, fiatalos iskolai légkör megteremtésével korszerű
általános műveltséghez és piacképes szakmai- gyakorlati ismeretekhez
juttatjuk, személyiségük harmonikus fejlődésének elősegítésével.
Képzési célunk elsősorban az, hogy a nálunk szakmához jutott végzőseink megállják
helyüket az egyre szigorúbb feltételeket előíró munkaerőpiacon, valamint alkalmasak
legyenek a ma már nélkülözhetetlen szakmai továbbképzéseken is maradéktalanul
helytállni, ezzel biztosítva hosszú távon maguk és családjuk boldogulását.
Iskolánk közlekedési szempontból igen jó helyen, a hármas Metro Gyöngyösi úti
vagy Újpest Városkapu megállóhelyeitől 5 perces sétával érhető el. Az étkezési,
vagy sportolási lehetőséget igénylő tanulók kényelmes ebédlőnkben és az iskolai
sportkörökben elérhetik ezirányú kívánságaikat.
Idegennyelv oktatásunkat képzett tanárok végzik csoportbontásban. Az oktatott
nyelvek angol ill. német, amelyeket a szakképző évfolyamokon szakmai tartalommal
bővítjük. Informatika képzésünk jól felszerelt informatikai laborokban történik szintén
csoportbontásban.
Tanulóink a következő juttatásokban részesülnek: rendkívüli szociális támogatás,
ÉPTISZK ösztöndíj, munkaruha, nyári szakmai gyakorlatra járó díjazás, a szakképzésben
tanulószerződéssel rendelkezőknek ösztöndíj.
Iskolánk kapcsolatrendszere igen kiterjedt. Mivel a szakmai gyakorlati képzésben
minden tanulónknak tudunk gyakorlati munkahelyet biztosítani kb. 100 gazdálkodó
egységgel állunk kapcsolatban. Ezek közül a fontosabbak: Renault, Mercedes, Ford,
Peugeot, Volvo, BKV, Opel, Honda stb. szervizek
A felvétel rendje: Írásbeli felvételi vizsga nincs, a felvétel a az általános iskolából
hozott és a felvételi beszélgetésen szerzett ( max. 25 ) pontszámok alapján történik.
A hozott ( max. 100 pont ) magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz és informatika 7. év végi és 8. félévi osztályzataiból
tevődik össze.
A szakképző évfolyamokra saját diákjaink a követelmények teljesítése után
választásuknak megfelelően automatikusan kerülnek be, más iskolából érkező tanulók
felvétele a létszámuk és teljesítményük alapján történhet. (bővebb tájékoztató
a honlapunkon)
A szakképzést befejező tanulóinkat nagy számban alkalmazzák a velünk
kapcsolatban álló szakszervizek. Mivel szakmai gyakorlatukat legtöbben ezeken
a helyeken végezték, alaposan megismerhették egymást és kölcsönös elégedettség
esetén tartós foglalkoztatásra kerül sor. Erről a gépkocsijavítási szolgáltatást nyújtó
cégek és végzett tanulóink visszajelzései alapján elégedetten nyilatkozhatunk.
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A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Iskolánk 80 éve áll a szakképzés szolgálatában. Mindenkori feladatunk:
tanulóink személyiségfejlesztése, tanítása és szakmai felkészítése az érettségire,
a továbbtanulásra, illetve a munkába állásra.
A folyamatosan megújuló és korszerűsödő keretek, tananyagtartalmak végzőseinket
keresetté tették, és teszik ma is a munka világában. Továbbtanulóink többsége sikeresen
állja meg a helyét a főiskolákon, az egyetemeken.
A műszaki szakterületen belül a Gépészet, az Elektrotechnika-elektronika és az
Informatika szakmacsoportokban képezünk szakembereket - az Országos Képzési
Jegyzék - szerint.
Ezeken a szakmacsoportokon belül magyar nyelvű, két tanítási nyelvű és nyelvi
előkészítő osztályaink („NYEK”) vannak.
Természetesen a magyar tanítási nyelvű osztályok is tanulnak nyelveket,
sőt a Fővárosi Önkormányzat nyelvi programjának keretében emelt óraszámban.
A két tanítási nyelvű osztályok alapvető sajátossága, hogy a 9. évfolyam
a nyelvtanulás éve, ezért heti 20 órában – az előtanulmányoktól függően kialakított
hármas csoportbontásban - tanítjuk az idegen nyelvet, anyanyelvi tanárok
közreműködésével. Mellette még néhány tantárgy az általános iskolában tanultak
szinten tartását, ismétlését, rendszerezését célozza. A további évfolyamokon az
idegen nyelv mellett még három tantárgyat (matematika, fizika, civilizáció) tanítunk
diákjainknak angolul vagy németül, természetesen a többi kötelező tantárgy mellett.
A nyelvi előkészítő osztályok 9. évfolyamának célja azonos a két tanítási nyelvű
osztályokéval, de az idegen nyelven felül informatikát is tanítunk emelt óraszámban.
A további évfolyamokon annyiban mutatkozik eltérés, hogy itt már nincs idegen
nyelven tanított tantárgy, vagyis „normál” szakközépiskolai osztállyá válnak a „NYEK”-es
osztályok.
A magyar tanítási nyelvű osztályok a 12. évfolyam végén, a két tanítási nyelvűek
és a nyelvi előkészítő osztályok a 13. év végén tesznek választásuk szerint emelt vagy
középszintű érettségi vizsgát, ami már akkor lehetőséget biztosít a felsőoktatásba való
jelentkezésre.
Az érettségiig tartó időszakban minden osztályunkban a szakmai irányultságuknak
megfelelő szakmacsoportos alapozás zajlik.
A szakmai végzettség megszerzéséhez további egy, illetve két év tanulás és sikeres
szakmai vizsga szükséges.
Iskolánk az Északpesti Térségi Integrált Szakképző Központ (ÉPTISZK) egyik
szakképző központja. Ilyen minőségében fogadja az ÉPTISZK többi iskolájában
végzett (érettségizett, vagy a 9. 10. osztályt elvégző) tanulókat és számukra szakképző
osztályokat szervez a Gépészet, az Informatika és az Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoportban.
A külföldi tanulmányutak, a szakköri lehetőségek, a sportkörök tevékenysége,
a klubélet, a táborok és a hagyományos báli rendezvények mind a diákéveket színesítik,
és teszik felejthetetlenné.
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A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1138 Budapest Váci út 107.
Telefonszámai 06-1-320-9864, 06-1-320-8224, 06-1-329-6489
Fax 06-1-320-9864, 06-1-412-0884
Honlap www.katonaj-bp.sulinet.hu
e-mail katona@katonaj-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Solymosiné Vatai Emília

sve@katonaj-bp.sulinet.hu
Pályaválasztással foglalkozó Rácz Zsuzsanna
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-412-1344
elérhetősége rzsuzsa@katonaj-bp.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Ügyvitel; Informatika; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport

12 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
13 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
14 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
15 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
16 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
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Iskola neve Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1157 Budapest, Árendás köz 8.
Telefonszámai 06-1-418-2040, 06-1-418-2898
Fax 06-1-415-0789
Honlap www.bethlenszki.hu
e-mail titkarsag@bethlenszki.hu
Igazgató neve Fischerné Szilasi Gabriella
Pályaválasztással foglalkozó Ferenciné Szarka Judit igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-418-2040
elérhetősége Erdélyi László igazgatóhelyettes

tel.: 06-1-418-2040
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

21 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
31 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
41 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
51 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
61 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
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ÉSZAK-PESTI TISZK

Iskola neve Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1072 Budapest, Nyár u. 9.
Telefonszámai 06-1-322-6005, 06-1-342-1320
Fax 06-1-322-6005
Honlap www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu
e-mail arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu
Igazgató neve Dénes István
Pályaválasztással foglalkozó Mikes Imre
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-322-6005
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
03 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
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Iskola neve Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1131 Budapest, Jász u. 155.
Telefonszámai 06-1-329-9290, 06-1-340-5346
Fax 06-1-451-3092
Honlap www.hajozasi.fw.hu
e-mail somogyi@hajozasi.sulinet.hu
Igazgató neve Somogyi István
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Árkyné Dr. Tóth Mária
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 10 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

11 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közlekedés szakmacsoport
12 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közlekedés szakmacsoport
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ÉSZAK-PESTI TISZK

Iskola neve Csonka János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1165 Budapest, Arany János utca 55.
Telefonszámai 06-1-403-2677
Fax 06-1-403-2937
Honlap www.csonka-bp.sulinet.hu
e-mail info@csonka-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Kelecsényi István
Pályaválasztással foglalkozó Haupert Róbert
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-403-2677/30 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 9
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

21 - 2 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
22 - 10 hónapos képzés felzárkóztató közlekedés szakmacsoport
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Iskola neve Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1139 Budapest, Üteg u. 15.
Telefonszámai 06-1-340-8132
Fax 06-1-320-3032
Honlap www.verebelyszki.hu
e-mail iskola@verebelyszki.hu
Igazgató neve Kékesi György
Pályaválasztással foglalkozó Szakolczai Ildikó
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-340-8132/105 m.
elérhetősége szakolczaii@verebelyszki.hu
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
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ÉSZAK-PESTI TISZK

Iskola neve Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola
Címe 1165 Budapest, Mátyás király tér 4.
Telefonszámai 06-1-407-9900
Fax 06-1-407-2405
Honlap www.corvinm.ini.hu
e-mail matthias@corvin.c3.hu
Igazgató neve Sándor László
Pályaválasztással foglalkozó Boros Tamás
kolléga/kapcsolattartó neve, tel: 06-1-407-9900
elérhetősége fax: 06-1-407-2405
Oktatott szakmacsoportok Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 1
Tagozat kódok 03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
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Iskola neve Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
Címe 1134 Váci út 21.
Telefonszámai 06-1-320-8233, 06-1-320-8235
Fax 06-1-350-6741
Honlap www.bolyai-el.sulinet.hu
e-mail bolyai@bolyai-el.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Szenes György
Pályaválasztással foglalkozó Kardos Anna
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-320-8233
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
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GAZDASÁGI TISZK

GAZDASÁGI TISZK

Berzeviczy Gergely Közgazdasági
és Két Tanítási Nyelvű
Külkereskedelmi Szakközépiskola

Bethlen Gábor Közlekedési
és Közgazdasági Szakközépiskola

GAZDASÁGI TISZK

Budai Középiskola

Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló
Kéttannyelvű Közgazdasági
Szakközépiskola

Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló,
Kéttannyelvű Külkereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola

Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola
és Gimnázium

Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Középiskola
Közgazdasági Szakközépiskola
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GAZDASÁGI TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1139 Budapest, Váci út 89.
Telefonszámai 06-1-350-0812
Fax 06-1-320-8427/119 m.
Honlap www.karolyim-kozgazd.sulinet.hu
e-mail titkarsag@karolyim-kozgazd.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Inzelt Péterné
Pályaválasztással foglalkozó Steinerné Donner Ágnes szakmai igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-350-0812
elérhetősége steiner@karolyim-kozgazd.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Ügyvitel
megnevezése
Várható OKJ szakmák banki szakügyintéző; jogi asszisztens; nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
megnevezése szakügyintéző; gazdálkodási menedzserasszisztens; külkereskedelmi üzletkötő;

idegen nyelvi titkár; logisztikai ügyintéző; pénzügyi-számviteli ügyintéző;
kereskedelmi ügyintéző; telefonos és elektronikus ügyfélkapcsolati asszisztens
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű

02 - 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő (második nyelv német)
04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő (második nyelv francia)
05 - 4 évfolyamos képzés (angol első nyelv)
06 - 4 évfolyamos képzés (német első nyelv)
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GAZDASÁGI TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Iskolánk 1963 óta a főváros méltán megbecsült, jó hírű és jó színvonalú intézménye,
ahol már az első évfolyamokon végzett diákok gyermekei nagy számban tanulnak.
Az iskola a „Budapestért”-díj, az Oktatási Miniszter Elismerő Oklevele és a kiemelkedő
külgazdasági szakképzést elismerő miniszteri Dicsérő Oklevél büszke tulajdonosa.
Az intézményben tanítók ars poeticája iskolánk jelmondata névadónk, Károlyi
Mihály szavaival fejezhető ki legjobban: „Hit, illúziók nélkül!”. Arra törekszünk, hogy
diákközpontú, demokratikus, sikerorientált iskolában tanulhassanak tanulóink. Célunk,
hogy valamennyi diákunk az itt eltöltött évek alatt széles körű humán és reálismerettel,
korszerű, jól konvertálható, piacképes szakmai tudással, és a kellemesen eltöltött
diákévek élményével lépjen ki az életbe. Tanulmányaik alatt olyan munkaerőpiaci
ismereteket, készségeket sajátítanak el, melyek elengedhetetlenek az érvényesüléshez
a munka világában.
A közgazdaság, a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció és az ügyviteli
szakterületek a gazdaság számára nélkülözhetetlenek. Az oktatott szakmák zöme
jó nyelvtudást igényel, ami megkönnyíti a sikeres munkavállalást az Európai Unió
munkaerőpiacán is.
Nyelvoktatásunkban kiemelt szerepet játszik a kommunikatív nyelvi készségek
kialakítása. Lehetőség van az adott nyelvterületen nyelvgyakorlásra és az iskolában
államilag elismert nyelvvizsga letételére. A sikeres nyelvoktatást multimédiás nyelvi
laboratóriumok segítik.
A magas színvonalú informatika oktatás 7 számítógépteremben, a legkorszerűbb
számítógépeken történik. A tanórákon megszerzett ismeretek alapján az iskolában
letehető az ECDL vizsga.
A gyakorlati képzéshez minden igényt kielégítő taniroda áll a tanulók rendelkezésére.
Az elsajátított gazdasági ismeretek alapján megszerezhető az iskolában az EBCL
oklevél is.
A korszerű oktatást szolgáló tárgyi feltételek: projektorral, interaktív táblákkal,
vezetéknélküli internettel felszerelt tantermek, a tanulók számára nyomtatási
és fénymásolási lehetőség, többezer kötetes szépirodalmi és szakmai könyvtár,
folyóiratolvasó, tornaterem, kondicionáló terem, sportudvar, ebédlő, büfé.
Az iskola tanulmányi átlageredménye hosszú évek óta 4,3. A szakképzést záró OKJ
vizsgák az országos átlagot meghaladóan sikeresek. A végzett tanulók egy része
a gazdasági felsőoktatásban tovább tanul, másik része munkába áll.
A szakmai képzés fejlesztése érdekében szoros munkakapcsolatban állunk a
szakterületünkön oktató felsőoktatási intézményekkel, pl. BGF, Corvinus Egyetem,
ME-ÁJK, stb. és különböző partnerintézményekkel, pl. MFB ZRT, MKB NYRT, MNB ZRT,
T-Systems Hungary, Informatéka KFT, Ernst & Young, Külgazdasági Szövetség,
Invitel RT stb.
Jelentkezés a közoktatási évfolyamokra: 2008. február 15-ig az általános iskolán
keresztül.
Jelentkezés a szakképző évfolyamokra: 2008. március 1-től - június 15-ig az iskolában
(1139 Budapest, Váci út 89.) beszerezhető jelentkezési lapon.
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GAZDASÁGI TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Berzeviczy Gergely Közgazdasági

és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola
Címe 1047 Budapest, Baross u. 72
Telefonszámai 06-1-369-3505
Fax 06-1-370-9019
Honlap www.berzeviczy-bp.sulinet.hu
e-mail berzev@freemail.sulinet.hu
Igazgató neve Hegedűs Oszkárné
Pályaválasztással foglalkozó Szilas Magdolna
kolléga/kapcsolattartó neve, szilas_m@berzeviczy-bp.sulinet.hu; berzev@freemail.sulinet.hu
elérhetősége tel.: 06-1-369-3505
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport

02 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű
04 - 5 évfolyamos német nyelvi előkésztő
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
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Iskola neve Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1157 Budapest, Árendás köz 8.
Telefonszámai 06-1-418-2040, 06-1-418-2898
Fax 06-1-415-0789
Honlap www.bethlenszki.hu
e-mail titkarsag@bethlenszki.hu
Igazgató neve Fischerné Szilasi Gabriella
Pályaválasztással foglalkozó Ferenciné Szarka Judit igazgatóhelyettes (9 – 12-13. évfolyam)
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-418-2040, 06-1-418-2898
elérhetősége ferencij@bethlenszki.hu

Erdélyi László igazgatóhelyettes (szakképzés)
tel.: 06-1-418-2040, 06-1-418-2898
erdelyi-laszlo@freemail.hu
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés; Közgazdaság; Ügyvitel
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

21 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
31 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
41 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közgazdaság szakmacsoport
51 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
61 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
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GAZDASÁGI TISZK

Iskola neve Budai Középiskola
Címe 1126 Budapest, Márvány u. 32.
Telefonszámai 06-1-356-5482, 06-1-225-7510
Fax 06-1-356-5446
Honlap www.budaikozepiskola.hu
e-mail baloghka@budaikozepiskola.hu, acs@budaikozepiskola.hu,

gintli1@citromail.hu, gintli1@gmail.com
Igazgató neve Dr. Ács Katalin
Pályaválasztással foglalkozó Tóth Józsefné
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-356-5482
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Ügyvitel
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 12 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport

13 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
14 - 4 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport
15 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő
16 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő
17 - 5 évfolyamos spanyol nyelvi előkészítő

Iskola neve Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi,

Közgazdasági Szakközépiskola
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Címe 1011 Budapest, Ponty utca 3.
Telefonszámai 06-1-201-0122
Fax 06-1-202-0130
Honlap www.hunfalvy.hu
e-mail iskola@hunfalvy.hu
Igazgató neve Plánk Tibor
Pályaválasztással foglalkozó Plánk Tibor
kolléga/kapcsolattartó neve, ptibor@hunfalvy.hu
elérhetősége plank.tibor@hunfalvy-szki.hu
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 03 - 5 é
 vfolyamos magyar-francia két tanítási nyelvű kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos orosz nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
05 - 5 é
 vfolyamos japán nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
06 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
21 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport (angol)
22 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport (német)
31 - 4 é
 vfolyamos képzés magyar-angol két tanítási nyelvű kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
32 - 5 é
 vfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
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Iskola neve Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1138 Budapest, Váci út 107.
Telefonszámai 06-1-320-9864
Fax 06-1-320-9864
Honlap www.katonaj-bp.sulinet.hu
e-mail katona@katonaj-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Dr. Solymosiné Vatai Emília
Pályaválasztással foglalkozó Rácz Zsuzsánna
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-412-1344
elérhetősége rzsuzsa@katonaj-bp.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Ügyvitel; Informatika; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport

12 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
13 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
14 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő ügyvitel szakmacsoport
15 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
16 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

30

Iskola neve Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
Telefonszámai 06-1-262-9222, 06-1-262-5603, 06-1-262-0038
Fax 06-1-262-9222
Honlap www.kozgazd-bp.sulinet.hu
e-mail vbagi@kozgazd-bp.sulinet.hu, gyakorlo@kozgazd-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Vasné Botár Ágnes
Pályaválasztással foglalkozó 9. évfolyam:
kolléga/kapcsolattartó neve, Madarász Géza igazgatóhelyettes
elérhetősége tel.: 06-1- 262-9222/111 m.

10.,12. évfolyam szakma(csoport) választás:
Bernáth Julianna igazgatóhelyettes
tel.: 06-1- 262-9222/102 m.
Oktatott szakmacsoportok Informatika; Közgazdaság; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció;
megnevezése Ügyvitel
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő informatika; kereskedelem-marketing,

üzleti ügyintéző; ügyvitel szakmacsoport
02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika; kereskedelem-marketing,
üzleti ügyintéző; ügyvitel szakmacsoport
11 - 4 é
 vfolyamos képzés informatika; kereskedelem-marketing, üzleti ügyintéző;
ügyvitel szakmacsoport (idegen nyelv: német)
12 - 4 é
 vfolyamos képzés informatika; kereskedelem-marketing, üzleti ügyintéző;
ügyvitel szakmacsoport (idegen nyelv: angol)
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Iskola neve Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola
Címe 1191 Budapest, Kossuth tér 12.
Telefonszámai 06-1- 347-4030
Fax 06-1-347-4035
Honlap www.trefortszki.hu
e-mail titkarsag@trefortszki.hu
Igazgató neve Varsóci Károly
Pályaválasztással foglalkozó Varga Katalin igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel: 06-1- 347-4037
elérhetősége Dobosné Piros Gabriella igazgatóhelyettes

tel: 06-1-347-4033
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Gépészet; Közgazdaság; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika

szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő (vállalkozási és gazdasági
alapismeretekkel bővítve)
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport
07 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
08 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
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PETRIK TISZK

PETRIK TISZK
Bláthy Ottó Titusz Informatikai
Szakközépiskola és Gimnázium

Than Károly Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakiskola

Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakképző Iskola és Gimnázium

PETRIK TISZK
Öveges József Gyakorló Középiskola
és Szakiskola

Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű
Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szakközépiskola

Egressy Gábor Kéttannyelvű
Műszaki Szakközépiskola

Neumann János Számítástechnikai
Szakközépiskola

Semmelweis Ignác Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium

Eötvös Loránd Szakközépiskola
és Szakiskola

PETRIK TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Szakközépiskola
Címe 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
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Telefonszámai 06-1-343-4810 (központ), 06-1-343-3609 (titkárság)
Fax 06-1-343-6036
Honlap www.petrik.hu
e-mail igazgato@petrik.hu
Igazgató neve Bertalan Zsolt
Pályaválasztással foglalkozó Hudacsek Lászlóné igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-343-3609, 06-1-343-4810/138 m.
elérhetősége huda@petrik.hu
Oktatott szakmacsoportok Vegyipar; Környezetvédelem-vízgazdálkodás; Informatika (Informatika
megnevezése szakmacsoport alapozó oktatásra a 2008/2009-es tanévben csak a TISZK

informatikai alapozó iskoláiban indítanak 9. évfolyamos osztályokat.)
Várható OKJ szakmák vegyipari technikus; vegyész mérnökasszisztens; gumiipari technológus;
megnevezése műanyag-feldolgozó; általános vegyipari laboratóriumi technikus; drog és

toxikológiai laboratóriumi technikus; gyógyszeripari laboratóriumi technikus;
környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus; biotechnológus
technikus; drog- és toxikológiai technikus; papíripari technikus; vegyipari
minőségbiztosítási technikus; települési környezetvédelmi technikus;
természet- és környezetvédelmi technikus; víz- és szennyvíztechnológus;
hulladékgazdálkodó; környezetvédelmi méréstechnikus; vízgazdálkodó;
szennyvíztechnológus; víztechnológus; informatikai alkalmazásfejlesztő;
informatikai rendszergazda; informatikus; számítógép-szerelő, -karbantartó;
általános rendszergazda; web-programozó; infokommunikációs
alkalmazásfejlesztő; információrendszer-elemző és -tervező; internetes
alkalmazásfejlesztő; szoftverfejlesztő; informatikai hálózatépítő és -üzemeltető;
IT biztonság technikus; IT kereskedő; térinformatikus
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű vegyipar szakmacsoport

03 - 4 évfolyamos képzés vegyipar szakmacsoport
04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoport
www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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PETRIK TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A Petrik TISZK kilenc fővárosi szakközépiskola együttműködési megállapodásával
2008. szeptembertől kezdi el munkáját. Az iskolák Budapest kelet-nyugat irányú
tengelyének közelében helyezkednek el, külön-külön is több évtizedes szakmai
és pedagógiai múlttal. A TISZK iskolái különböző megoszlásban a vegyipari,
környezetvédelem-vízgazdálkodási és informatikai szakmacsoportban folytatnak
alapozó, a szakképzésben való részvételre felkészítő középiskolai oktatást. A közös
pedagógiai programot és képzési célokat a résztvevő partnerek együtt dolgozzák ki,
annak érdekében, hogy valamennyi érintett iskolában a szakmacsoportokon belül
azonos feltételekkel és tartalommal tanítva készítsék fel a diákokat a szakmai vizsgát
biztosító képzésben való továbbtanulásra. A szakmai vizsgára való felkészítés, ún.
technikusképzés a TISZK központi iskolájában folyik, ahová a tanulók sikeres érettségi
után, tanulói jogviszonyuk megtartásával, felvételi nélkül átjelentkeznek.
A TISZK a technikai erőforrások koncentrálásával és a szakterület legjobb tanárainak
szervezett együttdolgozásával biztosítja tanulói számára a munkaerőpiac igényeinek
megfelelő korszerű elméleti és gyakorlati szaktudást, amelyhez idegen nyelvi és
informatikai tudás, valamint a munkába állási esélyek javítására szolgáló munkavállalói
képességek is – például csoportmunkában való tevékenység, kommunikáció képesség,
probléma-megoldási készség stb. – párosulnak. A TISZK központ a munkáltatókkal
való közvetlen kapcsolatrendszeren keresztül szervezi a tanulmányi ösztöndíj és
tanulószerződési lehetőségeket, karrier-tanácsadó és foglalkoztatás szervező iroda
segítségével pedig a munkába állást. Különleges gondot fordítunk a valamilyen
szempontból hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő tanulók esélyegyenlőségének
biztosítására, munkába állásuk támogatására, sikeres társadalmi beilleszkedést segítő
és szakmai felkészítésükre.
A TISZK folyamatos infrastrukturális fejlesztését, a szakképzési eszközök
legkorszerűbb állapoton tartását a kiterjedt – már jelenleg is több mint félszáz –
vállalati kapcsolatrendszer, valamint állami fejlesztési támogatásra irányuló pályázatok
segítségével biztosítjuk.
Kiemelt referencia partnereink közé tartoznak: Richter Gedeon Rt., EGIS
Gyógyszergyár Rt., Chinoin Rt., Sanofi-Synthelabo Rt., TEVA Gyógyszergyár Rt., Siemens
Rt., Cisco Hálózati Akadémia, Microsoft Magyarország.
Az általános iskolából jelentkező tanulók a választott szakmacsoportnak
megfelelően az azt oktató bármelyik iskolánkba jelentkezhetnek.
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PETRIK TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1023 Budapest, Lajos u. 1-5.
Telefonszámai 06-1-335-2293, 06-1-335-0908
Fax 06-1-335-2290, 06-1-335-2293/107 m.
Honlap www.than.hu
e-mail iroda@than.sulinet.hu
Igazgató neve Házlinger György
Pályaválasztással foglalkozó Nemes Matild
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-326-1313
elérhetősége nemes@than.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Környezetvédelem-vízgazdálkodás
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 8
Tagozat kódok 10 - 4 évfolyamos normál oktatás (gimnázium)

11 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő (gimnázium)
20 - 4 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
21 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő környezetvédelem-vízgazdálkodás
szakmacsoport
40 - 2 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
42 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás
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Iskola neve Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium
Címe 1037 Budapest, Szépvölgyi út 69-73. (székhely)

1025 Budapest, Jurányi u. 1. (telephely)
Telefonszámai 06-1-387-2111, 06-1-250-7995, 06-1-388-5242
Fax 06-1-250-7995
Honlap www.blathy-bp.sulinet.hu
e-mail laszlo.solymar@blathy-bp.sulinet.hu

blathy.ig@mail.datanet.hu
Igazgató neve Solymár László
Pályaválasztással foglalkozó Tapa Pál igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1- 250-7995
elérhetősége tapa@blathy-bp.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport

03 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport (Jurányi telephelyen)
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
(Jurányi telephelyen)
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Iskola neve Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1043 Budapest, Kassai u. 24/a
Telefonszámai 06-1-369-2237
Fax 06-1-369-2807
Honlap www.kanizsay.sulinet.hu
e-mail perkomagda@kanizsay.sulinet.hu
Igazgató neve Perkó Magda
Pályaválasztással foglalkozó C.Tóth Pálné
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-369-2237/119 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy,

informatika szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók - egészségügy
szakmacsoport (testi fogyatékos, látássérült tanulók)
03 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók - informatika
szakmacsoport (testi fogyatékos tanulók)
04 - 2 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók - egészségügy
szakmacsoport (testi fogyatékos, látássérült tanulók)

Iskola neve Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
Címe 1118 Budapest, Beregszász út 10.
Telefonszámai 06-1-246-1579, 06-1-246-1580, 06-1-246-1578
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Fax 06-1-246-1578
Honlap www.oveges.hu
e-mail oveges@oveges.hu
Igazgató neve Dr. Köpf Lászlóné
Pályaválasztással foglalkozó Husztiné Csató Éva igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-246-1578
elérhetősége huszti@oveges.hu
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Gépészet; Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 11
Tagozat kódok 10 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő (diszlexiás, diszgráphiás és

diszscalculiás tanulók részére) szakmacsoportos alapozó oktatás nélkül
11 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
12 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
13 - 4 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
21 - 4 é
 vfolyamos képzés gépészet szakmacsoport (diszlexiás, diszgraphiás
és diszcalculiás tanulók részére)
22 - 4 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (diszlexiás,
diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
23 - 4 é
 vfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
(diszlexiás, diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
31 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
32 - 2 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
41 - 2 é
 vfolyamos képzés gépészet szakmacsoport (diszlexiás, diszgraphiás és
diszcalculiás tanulók részére)
42 - 2 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (diszlexiás,
diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
50 - 10 hónapos szakképzést előkészítő gépészet szakmacsoport
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Iskola neve Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola
Címe 1149 Budapest, Egressy út 71.
Telefonszámai 06-1-252-7777, 06-1-220-8186, 06-1-422-1063
Fax 06-1-220-8186
Honlap http://egressy-bp.sulinet.hu
e-mail konig@egressy-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Kőnig Sándor
Pályaválasztással foglalkozó Lódi József
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-252-7777/113 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika; Gépészet
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
04 - 4 évfolyamos labdarugó tagozatos informatika szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport
07 - 5 é
 vfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
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Iskola neve Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola
Címe 1144 Budapest, Kerepesi út 124.
Telefonszámai 06-1-383-6529, 06-1-383-5557
Fax 06-1-363-1892
Honlap www.njszki.hu
e-mail iskola@njszki.hu
Igazgató neve Fenyvessy Gábor
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Koncz Istvánné
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos speciális szakközépiskolai képzés a testi vagy egyéb
érzékszervi fogyatékos tanulók, illetve a tanulásban hátrányos helyzetű
diákok részére - informatika szakmacsoport
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Iskola neve Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1194 Budapest, Csengő u. 1.
Telefonszámai 06-1-281-3736, 06-1-282-8213, 06-1-358-0556
Fax 06-1-282-8213
Honlap www.semmelweis-bp.sulinet.hu
e-mail iskola@semmelweis-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Hamar Mária
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Ponta Rajmund
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-281-3736
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy; Szociális szolgáltatások; Környezetvédelem-vízgazdálkodás
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy, környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés szociális szolgáltatások szakmacsoport
05 - 20 hónapos felzárkóztató oktatás
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Iskola neve Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
Telefonszámai 06-1-283-0858, 06-1-283-0624
Fax 06-1-283-0624
Honlap www.eotvos-szki.sulinet.hu
e-mail info@elg-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Kucsák Béla
Pályaválasztással foglalkozó Závod József, Móder Antal, Pálházi Ferenc
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-283-0858, 06-1-215-0495
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Környezetvédelem-vízgazdálkodás; Elektrotechnika-elektronika;
megnevezése Informatika
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet, elektrotechnika-elektronika,

környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés gépészet, elektrotechnika-elektronika,
környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
03 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók informatika
szakmacsoport (hallássérült tanulók)
04 - 2 é
 vfolyamos képzés (sajátos nevelési igényű - hallássérült - tanulók)
gépészet szakmacsoport.
Nem hallássérült tanulók számára is folyik képzés.
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GUNDEL TISZK

GUNDEL TISZK

Dobos C. József Vendéglátóipari
Szakképző Iskola

Szabómester Szakképző Iskola

GUNDEL TISZK
Gundel Károly Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi
Szakképző Iskola

Giorgio Perlasca Kereskedelmi,
Vendéglátóipari Szakközépiskola
és Szakiskola
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Csepeli Vendéglátóipari
Szakközépiskola és Szakiskola

GUNDEL TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola
Címe 1097 Budapest, Ecseri út 5-7.
Telefonszámai 06-1-280-6810, 06-1-348-0172
Fax 06-1-280-6810
Honlap www.gundel-bp.sulinet.hu
e-mail czubor@gundel-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Czubor János
Pályaválasztással foglalkozó Herbert Péterné, Kovács Mária
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-280-6810, 06-1-348-0172
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Várható OKJ szakmák cukrász; pincér; szakács; vendéglős
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő

vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport
02 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő
vendéglátás- idegenforgalom szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
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GUNDEL TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A főváros szakoktatásának átalakítása révén az iskola alapvető képzési célja nem
változik. A vendéglátás-idegenforgalom területén képző intézmények között az ország
egyik legnagyobb iskolája. Jelenleg a nappali tagozaton 1200 tanuló ismerkedik
az alapozó ill. a szakképző szakaszban. A szakma alapjaival.
Az elméleti oktatás teljes egészében, a gyakorlati képzés az alapozó időszakban
az iskolában történik, míg a szakképző szakaszban a gyakorlati idő nagyobb részét élő
üzemben töltik a tanulók.
Megfelelő nyelvtudás birtokában lehetőség van – elsősorban német nyelvterületen a kötelező nyári szakmai gyakorlat külföldön történő teljesítésére is.
Célunk, hogy a nálunk végző – érettségit vagy szakmai végzettséget – szerzett
tanulók megállják a helyüket továbbtanulás esetén a felsőfokú intézményekben,
ill. adott szakmában, a mindennapi életben.
A gyakorlati képzést segítik az iskola korszerűen felszerelt tanműhelyei. A kémiai,
fizikai és biológiai előadók, valamint az informatikai és írógéptermek, a könyvtár mind
azt szolgálják, hogy tanulóink a szakmai képzésen túl az érdeklődési körüknek megfelelő
tudásfejlesztési lehetőségeket.
Tanulóink német és angol nyelvet tanulnak. Az általánosan képző szakaszt
megelőzően a felvett tanulóknál nyelvi felmérést végzünk.
A szakképzésben részt vevő tanulók tanulószerződést köthetnek a BKIK
közreműködésével a gazdálkodó szervezetekkel, ahol gyakorlati idejüket töltik. Az iskola
a törvényileg előírt juttatásokat tudja csak biztosítani.
Több külföldi iskolával – Ausztria, Finnország, Lengyelország, Németország, Szlovákia
– van rendszeres kapcsolatunk. Természetesen kapcsolatrendszerünk kiterjed a
gazdálkodó szervezetekre, a szakmai szervezetekre – Szállodaszövetség, VIMOSZ, KVISZ.
Az általánosan képző szakaszra az általános iskolákon a tanév rendjében
meghatározott módon lehet jelentkezni, míg a szakképző szakaszra az iskolában.
Beiskolázási területünk Budapest és az agglomeráció.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

39

tiszkinfo@fppti.hu

GUNDEL TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Szabómester Szakképző Iskola
Címe 1089 Budapest, Elnök u. 3.
Telefonszámai 06-1-333-8924
Fax 06-1-333-5974
Honlap www.szabomester.hu
e-mail szabomester@t-online.hu
Igazgató neve Németh László
Pályaválasztással foglalkozó Szabados Attila szakmai igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-333-8924/19 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 12
Tagozat kódok 01 - 10 h
 ónapos felzárkóztató képzés vendéglátás-idegenforgalom;

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció;
könnyűipar szakmacsoportok
02 - 2 é
 vfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom; kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció; könnyűipar szakmacsoportok
03 - 2 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóknak építészet;
faipar; informatika; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció;
könnyűipar; mezőgazdaság; gépészet szakmacsoportok
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Iskola neve Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefonszámai 06-1-262-5790
Fax 06-1-262-5790
Honlap www.perlasca.sulinet.hu
e-mail titkarsag@perlasca.sulinet.hu
Igazgató neve Sasvári Ákos
Pályaválasztással foglalkozó Buboriné Ancsin Szilvia
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-262-5790
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Vendéglátás-idegenforgalom; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

szakmacsoport
03 - 4 é
 vfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
05 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő vendéglátás- idegenforgalom
szakmacsoport
06 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
07 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
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Iskola neve Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola
Címe 1134 Budapest, Huba utca 7.
Telefonszámai 06-1-320-9803, 06-1-320-9804, 06-1-320-9805
Fax 06-1-320-9276
Honlap www.dobosvsz.sulinet.hu
e-mail titkarsag@dobosvsz.sulinet.hu
Igazgató neve Horti Andrásné
Pályaválasztással foglalkozó Varga Zoltán igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-320-9805/104 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 10
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

02 - 2 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő vendéglátás- idegenforgalom
szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő vendéglátás- idegenforgalom
szakmacsoport
05 - 10 h
 ónapos felzárkóztató képzés vendéglátás- idegenforgalom
szakmacsoport
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Iskola neve Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1212 Budapest, Petőfi tér 1.
Telefonszámai 06-1-276-4646, 06-1-276-8963
Fax 06-1-276-7034
Honlap www.csepven.hu
e-mail titkarsag@server.csepven.sulinet.hu
Igazgató neve Kozák György
Pályaválasztással foglalkozó Krisztán Gyula
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-277-6972
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Vendéglátás-idegenforgalom
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

21 - 2 évfolyamos képzés vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
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CSEPEL TISZK

Közgazdasági Szakközépiskola

Pogány Frigyes Kéttannyelvű
Építőipari Szakközépiskola
és Gimnázium

Pestszentlőrinci Közgazdasági
és Informatikai Középiskola

CSEPEL TISZK
Csepel-Sziget Műszaki
Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium
Vásárhelyi Pál Kereskedelmi
Szakközépiskola

Varga Jenő Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola

Fodor József Szakképző iskola
és Gimnázium
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CSEPEL TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
Címe 1211 Budapest, Posztógyár u. 10.
Telefonszámai 06-1-276-6677, 06-1-276-1502
Fax 06-1-276-1502
Honlap www.csepel-muszaki.hu
e-mail info@csepel-muszaki.hu
Igazgató neve Kollár József
Pályaválasztással foglalkozó Gulyás József igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Elektrotechnika- elektronika; Informatika; Közgazdaság
megnevezése
Várható OKJ szakmák multimédia-alkalmazás fejlesztő; informatikai alkalmazásfejlesztő; műszaki
megnevezése informatikus; gazdasági informatikus; adatbázis adminisztrátor; informatikai

rendszergazda; pénzügyi-számviteli ügyintéző; marketing- és reklámügyintéző;
logisztikai ügyintéző; géplakatos; gépi forgácsoló; CAD-CAM informatikus;
gépgyártástechnológiai technikus; elektronikai műszerész; villanyszerelő;
elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő; biztonságtechnikai szerelő, kezelő
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 10 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport

20 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
30 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
40 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
50 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
60 - 2 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
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A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

1948/49-ben indult nálunk az iskolarendszerű szakképzés. Ekkor még Weiss Manfréd
Iparos-iskolaként működtünk, majd 1950-től iskolánkban a nagyüzemi igényeket
kiszolgáló gépész szakmákban már évente 2000 – 2500 fő végzett. A szakmai képzés
szerkezete 1971-ig lényegileg változatlan volt. Ekkor egyesültünk a MüM 33 iskolával,
majd 1975-ben a Bajáki Ferenc Szakközépiskolával, s elsők között lettünk vegyes profilú
kettős képzési célú iskola.
1992-ben vettük fel a Csepel Műszaki Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola nevet.
Külső gyakorlóhelyeink megszűntével a tanműhely működtetését átalakítottuk,
vállalkozni kezdtünk, hogy ezzel életszerűbbé tegyük a képzést.
Amíg 1990-ben a szakmunkástanuló létszámunk 778 fő volt, a szakközepes,
pedig ennek a kb. a fele 424 fő. Ez az arány mára megfordult. Tudatosan erősítettük
kapcsolatainkat a vállalkozói szférával. Igyekszünk maximálisan megfelelni
az igényeiknek. Nyitásunk eredményeként több mint 100 kisebb - nagyobb céggel állunk
kapcsolatban.
Évente szakközépiskolai tagozatunkon 200-250 fő tesz sikeresen érettségi
vizsgát. Közülük kb. az 50% tanul valamilyen szakmát a szakképzési tagozatunkon.
Bekapcsolódtunk követő iskolaként a világbanki projektbe, három szakmacsoportban:
gépészet, elektronika, informatika.
Ma közel háromszor annyian járnak szakközepes, mint a szakmunkás osztályokba.
Ezzel egyidőben a hagyományos szakközépiskolánál bővítettük képzési kínálatunkat,
a programozó, a programozó-könyvelő szakmákkal. Ezek növelték az iskolánk iránti
érdeklődést. A tanulói és szülői igények igazolták a világbanki típusú szakközépiskolai
modell létjogosultságát.
1993-ban a Sziget Közgazdasági Magán Szakközépiskola olvadt be hozzánk.
Ez Csepelen az első magán szakközépiskolaként működött. Az összevonással váltunk
jogosulttá a közgazdasági szakképzésre is több területen. 1995-ben megnyertünk
egy PHARE-pályázatot. Ebben a pedagógiai modellkísérletben, a PHARE - CAS
programban vállaltuk „egy szakmunkás osztály átalakítását” szakközepes szintű
érettségiző osztállyá. Ennek során csoportok alakultak a nevelőtestületben, akik
tantervkidolgozással foglalkoztak.
1998-ban több jelentős programba kapcsolódtunk be: „Ifjúsági szakképzés
korszerűsítése” Világbanki program „B”(középfokú szakmai orientáció) komponense.
„Ifjúsági szakképzés korszerűsítése” Világbanki program „A”. Ez a program a
pályakezdő fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segíti elő. Vállaltuk a CAD-CAM
informatikus szakma kidolgozását, és képzésének bevezetését. Mindkét program
elősegítette pedagógiai szakmai színvonalunk emelését a különböző továbbképzések,
tanulmányutak segítségével. Ezen kívül jelentős eszközfejlesztési támogatást is kaptunk.
Iskolánk teljes képzési szerkezete átalakult a fejlesztéseink során.
Szakképző központunk a 9. évfolyamtól iskoláz be tanulókat a jövőben is, valamint
fogadja a tagiskolák szakképzésben tanulni vágyó diákjait.
Honlapunkon részletes információk szerezhetők a képzési lehetőségekről, iskolánk
Pedagógiai Programjáról, egyéb szolgáltatásainkról, és az itteni diákéletről is.
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Iskola neve Közgazdasági Szakközépiskola
Címe 1106 Budapest, Gyakorló u. 21-23.
Telefonszámai 06-1-262-9222
Fax 06-1-262-9222
Honlap www.kozgazd-bp.sulinet.hu
e-mail gyakorlo@kozgazd-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Vasné Botár Ágnes
Pályaválasztással foglalkozó Madarász Géza igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Informatika; Ügyvitel
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő képzés informatika; kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportok
02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés informatika; kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportok
11 - 4 é
 vfolyamos képzés informatika; kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportok (német kötelező nyelv)
12 - 4 é
 vfolyamos képzés informatika; kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció; ügyvitel szakmacsoportok (angol kötelező nyelv)
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Iskola neve Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola
Címe 1184 Budapest, Hengersor u. 34.
Telefonszámai 06-1-295-1941, 06-1-295-1943
Fax 06-1-295-1941
Honlap www.plkik.sulinet.hu
e-mail titkar@plkik.axelero.net
Igazgató neve Péteri György
Pályaválasztással foglalkozó Niklné Makra Ilona igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Közgazdaság; Ügyvitel; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés informatika, közgazdaság

szakmacsoport
02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
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Iskola neve Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium
Címe 1183 Budapest, Thököly u. 11.
Telefonszámai 06-1-290-8459
Fax 06-1-290-8222
Honlap www.poganysuli.hu
e-mail info@poganysuli.hu
Igazgató neve Móczár Lászlóné
Pályaválasztással foglalkozó Hakkel Ildikó igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés építészet szakmacsoport

02 – 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés
03 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés
05 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő képzés
06 - 4 é
 vfolyamos képzés művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport
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Iskola neve Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1201 Budapest, Vörösmarty u. 30.
Telefonszámai 06-1-283-1164
Fax 06-1-283-0625
Honlap www.vargaj-bp.sulinet.hu
e-mail suli168@vargaj-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Kiss Mária
Pályaválasztással foglalkozó Szilágyiné Zanati Anna igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció;
megnevezése Közgazdaság; Ügyvitel
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 11 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés kereskedelem-marketing,

üzleti adminisztráció szakmacsoport
12 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
13 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport
14 - 4 évfolyamos képzés közgazdaság szakmacsoport
15 - 4 évfolyamos képzés ügyvitel szakmacsoport
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Iskola neve Fodor József Szakképző iskola és Gimnázium
Címe 1214 Budapest, Tejút u.12.
Telefonszámai 06-1-276-4455
Fax 06-1-276-4455
Honlap www.fodorj-bp.sulinet.hu
e-mail iskola@fodorj-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Balogh Andrásné
Pályaválasztással foglalkozó Kucserka Éva igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés egészségügy szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
04 – 2 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés informatika szakmacsoport
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Iskola neve Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola
Címe 1213 Budapest, Széchenyi u. 95.
Telefonszámai 06-1-278-3070
Fax 06-1-278-2828
Honlap www.vasarhelyi-bp.sulinet.hu
e-mail titkarsag@server.vasarhelyi-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Bédiné Dancs Zsuzsa
Pályaválasztással foglalkozó Somogyi Edit igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő képzés kereskedelem-marketing, üzleti

adminisztráció szakmacsoport
02 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő képzés kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport
03 - 4 éves képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
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Szeretnénk felhívni a figyelmét és felajánlani a lehetőséget,
hogy a Sulinova által akkreditált
és a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben indított

Multikulturális tartalmak, interkulturális nevelés
című tanfolyamunkra (30 óra)
a következő időpontokra tudunk helyet biztosítani a kollégák számára.
Két tanfolyamot indítunk, ahová a jelentkezők közül

az első 15 fő számára ingyenes részvételi lehetőséget nyújtunk
a Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány támogatása segítségével.
Az első képzés időpontja:
2008. április 1-2. (hétfő-kedd), április 8-9. (hétfő-kedd)
A második képzés időpontja:
2008. április 3-4. (csütörtök-péntek), április 10-11. (csütörtök-péntek).
A képzés díja: 65 000 Ft + igény esetén szállás (étkezés biztosítva).
(A HEFOP 3.1. pályázaton, a kompetencia alapú programcsomag képzéseire nyert
támogatási összegek felhasználhatóak erre a tanfolyamra is.)
A képzés helye:
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
(Budapest, 1088 Vas u. 8-10.).
A továbbképzés koordinátora:
Bondzsér Zita (bondzser@fppti.hu)T.:338-2156/152
A képzést vezetik:
Gonda Judit (gonda@fppti.hu) T.: 338-2156/129 m.
Hock Zsuzsanna (hock@fppti.hu) T.: 338-2156/132 m.
Kelédi Ildikó (keledi@fppti.hu) T.: 338-2156/106 m.
Kozák Zsuzsanna (kozak.zsuzsa@fppti.hu), T.: 338-2156/162 m.
pedagógiai szakértők, akik szaktudásuk különbözősége révén
a téma komplex megközelítését garantálják.
A jelentkezési lap letölthető az intézet honlapjáról (www.fppti.hu),
s ez a programkoordinátor e-mail címére elküldhető.
Jelentkezési határidő: 2008. március 31.
A honlapról a témával kapcsolatos további információk is olvashatók.
Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, várjuk a kollégák jelentkezését!
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Öveges József
Gyakorló Középiskola
és Szakiskola

Mechatronikai Szakközépiskola
és Gimnázium

ÖVEGES TISZK

Fáy András Közlekedésgépészeti
Műszaki Szakközépiskola

Dél-Budai Szakképzési Központ,
Öveges József
Gyakorló Középiskola
és Szakiskola

Budai Középiskola

Kossuth Lajos Kéttannyelvű
Fővárosi Gyakorló Műszaki
Középiskola és Szakiskola
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ÖVEGES TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Dél-Budai Szakképzési Központ,

Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
Címe 1118 Budapest, Beregszász út 10.
Telefonszámai 06-1-246-1579, 06-1-246-1580, 06-1-246-1578
Fax 06-1-246-1578
Honlap www.oveges.hu
e-mail oveges@oveges.hu
Igazgató neve dr. Köpf Lászlóné
Pályaválasztással foglalkozó Mátyás Zoltán igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-246-1578
elérhetősége matyasz@oveges.hu
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Gépészet; Közlekedés
megnevezése
Várható OKJ szakmák autószerelő; hűtő-és klímaberendezés-szerelő, karbantartó; kereskedelmi,
megnevezése háztartási és vendéglátóipari gépszerelő; motor-és kerékpárszerelő;

repülőgép-szerelő; villanyszerelő; gépi forgácsoló; géplakatos; légiutaskísérő; légi közlekedésüzemvitel-ellátó; autóelektronikai műszerész;
automatikai műszerész; elektronikai műszerész; elektromechanikai műszerész;
mechatronikai műszerész; repülőgépműszerész; elektronikai technikus;
erősáramú elektrotechnikus; gépgyártástechnológiai technikus
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A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A Dél-Budai Szakképzési Központ öt fővárosi középiskola együttműködése
a piacképes szaktudás szolgálatában.
Európai színvonalú, moduláris szakképzésre vállalkozik a fiatalok egyéni
törekvéseinek és a munkaerőpiac igényeinek összekapcsolásával.
A tudás-intenzív szakmáktól a gyakorlatorientált szakmákig széles választási
lehetőséget biztosít az elektrotechnika-elektronika, a gépészet és a közlekedés
szakmacsoportokban. Kínálatában általános iskolai végzettséggel, a szakiskola
10. osztálya után, továbbá középiskolai végzettséggel tanulható szakmák egyaránt
vannak. Technikusképzést és felzárkóztató oktatást is végez. Az országban egyedülálló
módon foglalkozik hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű tanulók szakmai
képzésével.
Azokat a fiatalokat várja, akik az ipar területén akarnak dolgozni. A jelentkezést
az erősáramú hálózatok; a gyengeárammal - mechanikus szerkezetekkel működő
berendezések tervezése, szerelése; a közlekedési járművek; a fémforgácsolás,
a műszertechnika, a mechatronika, a hűtő- és klímatechnika, a vagyonvédelem iránt
érdeklődőknek ajánlja.
Feladatainak megvalósításában partnereire támaszkodik. Köztük van a Toyota,
a MALÉV, az ELMÜ, a Samsung, az AEG Hungária, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány, felsőoktatási intézmények, pl. a BMGE Műszaki Pedagógiai Tanszéke,
a Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola, a Deák Ferenc Kollégium.
A szakmai képzés mellett kialakítja az életen át tartó tanuláshoz szükséges
kompetenciákat, és lehetőséget nyújt a végzett tanulóknak, cégeknek az át- és
továbbképzésre is.
A Dél-Budai Szakképzési Központ a közösségi élet, a szabadidő hasznos
felhasználásának a lehetőségeit is kínálja. Szolgáltatásokat is nyújt. Előzetes tudásszint
felmérést, pályaválasztási-pályaorientációs- és karrier-tanácsadást, tréningeket, emelt
szintű idegen-nyelv oktatást kínál a képzésben résztvevőknek és további érdeklődőknek.
A lakosság számára szervízszolgáltatást végez.
A képzési központ a szakképzésben résztvevőknek gyakorlati képzőhelyet
biztosít. Az utolsó szakképzési évfolyamon a szakmai gyakorlat külső munkahelyen,
tanulószerződéssel történik. Ezzel is segíti a pályakezdők beilleszkedését a munka
világába.
Ösztöndíjrendszer kialakítását is tervezi.
A Dél-Budai Szakképző Központ várja a fővárosi fiatalokat, de szívesen fogad
tanulókat más településekről is. A vidékiek kollégiumi elhelyezést kaphatnak.
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A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI
Iskola neve Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium
Címe 1118 Budapest, Rétköz utca 39.
Telefonszámai 06-1-246-1365
Fax 06-1-246-1365
Honlap www.mechatronika.hu
e-mail mecha@mechatronika.hu
Igazgató neve dr. Rónai Miklós
Pályaválasztással foglalkozó Szokolainé Takács Erzsébet igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-246-1365
elérhetősége szokolaine@mechatronika.hu
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport (második idegen nyelv német)

Iskola neve Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola
Címe 1118 Budapest, Beregszász út 10.

50

Telefonszámai 06-1-246-1579, 06-1-246-1580, 06-1-246-1578
Fax 06-1-246-1578
Honlap www.oveges.hu
e-mail oveges@oveges.hu
Igazgató neve Dr. Köpf Lászlóné
Pályaválasztással foglalkozó Husztiné Csató Éva igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-246-1578
elérhetősége huszti@oveges.hu
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Gépészet; Környezetvédelem-vízgazdálkodás
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 11
Tagozat kódok 10 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő (diszlexiás, diszgráphiás és

diszscalculiás tanulók részére) szakmacsoportos alapozó oktatás nélkül
11 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
12 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
13 - 4 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
21 - 4 é
 vfolyamos képzés gépészet szakmacsoport (diszlexiás, diszgraphiás és
diszcalculiás tanulók részére)
22 - 4 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (diszlexiás,
diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
23 - 4 é
 vfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
(diszlexiás, diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
31 - 2 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
32 - 2 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
41 - 2 é
 vfolyamos képzés gépészet szakmacsoport (diszlexiás, diszgraphiás és
diszcalculiás tanulók részére)
42 - 2 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport (diszlexiás,
diszgraphiás és diszcalculiás tanulók részére)
50 - 10 hónapos szakképzést előkészítő gépészet szakmacsoport

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

ÖVEGES TISZK

Iskola neve Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola
Címe 1095 Budapest, Mester u. 60-62.
Telefonszámai 06-1-215-3177
Fax 06-1-476-0901
Honlap www.fay-bp.sulinet.hu
e-mail kovacsne@fay-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Pletser József
Pályaválasztással foglalkozó Pletser József igazgató
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-215-4951
elérhetősége pletserj@fay-bp.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közlekedés szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő közlekedés szakmacsoport
11 - 4 é
 vfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
(kötelezően oktatott idegen nyelv: angol)
22 - 4 é
 vfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport
(kötelezően oktatott idegen nyelv: német)

Iskola neve Budai Középiskola
Címe 1126 Budapest, Márvány u. 32.
Telefonszámai 06-1-225-1096, 06-1-225-1075
Fax 06-1-225-1096, 06-1-225-1075
Honlap www.budaikozepiskola.hu
e-mail iskola@budaikozepiskola.hu
Igazgató neve dr. Ács Katalin
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Pályaválasztással foglalkozó Kovács Gézáné igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-225-1096, 06-1-225-1075
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 1
Tagozat kódok 22 - 4 évfolyamos képzés közlekedés szakmacsoport

Iskola neve Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és

Szakiskola
Címe 1211 Budapest, Kossuth L. u. 12.
Telefonszámai 06-1-276-4167
Fax 06-1-427-2702
Honlap www.kossuth-csepel.hu
e-mail kossuth.tit@freemail.hu
Igazgató neve Halász János
Pályaválasztással foglalkozó Bagi Mihály igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-276-4167
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Közlekedés
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű közlekedés szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos közlekedés szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő közlekedés szakmacsoport
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MODELL TISZK
Modell Divatiskola, Iparművészeti,
Ruha- és Textilipari Szakközépiskola
és Szakiskola

Jelky András Ruhaipari
Szakközépiskola és Gimnázium

Szabómester Szakképző Iskola

MODELL TISZK KÖZPONT ADATAI
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TISZK Központ neve Modell Divatiskola, Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola

és Szakiskola
Címe 1133 Budapest, Vág u. 12-14.

(levelezési cím 2008. 06. 30-ig: 1075 Budapest, Wesselényi u. 52.)
Telefonszámai 06-1-351-0514
Fax 06-1-351-1093
Honlap www.modelldivatiskola.hu
e-mail mdszki@modelldivatiskola.hu
Igazgató neve Tamás Györgyné
Pályaválasztással foglalkozó Zétényiné Gál Mária igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 351-0514/121 m.
elérhetősége zetenyim@modelldivatiskola.hu
Oktatott szakmacsoportok Művészet, közművelődés, kommunikáció; Könnyűipar
megnevezése
Várható OKJ szakmák textilrajzoló és modelltervező asszisztens; díszlet- és jelmeztervező asszisztens;
megnevezése divat-és stílustervező; bőrműves; könnyűipari technikus; női szabó; férfiszabó;

bőrdíszműves
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 12 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő könnyűipar szakmacsoport

21 - 4 é
 vfolyamos párhuzamos képzés művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (textilrajzoló és modelltervező asszisztens)
22 - 4 é
 vfolyamos párhuzamos képzés művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (díszlet- és jelmeztervező asszisztens)
23 - 4 é
 vfolyamos párhuzamos képzés művészet, közművelődés, kommunikáció
szakmacsoport (bőrműves)
14 - 2 évfolyamos képzés könnyűipar szakmacsoport (női szabó, férfiszabó)
15 - 2 évfolyamos képzés könnyűipar szakmacsoport (bőrdíszműves)
16 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

MODELL TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Iskolánkban a „Művészet, közművelődés, kommunikáció” és a „Könnyűipar” (ruha-,
bőr és textilipari) szakmacsoportokban folyik az oktatás, szakiskolai, szakközépiskolai
és érettségi vizsga utáni szinteken. Az iskola és a tanműhely épületei a legkorszerűbb
eszközökkel és berendezésekkel felszereltek, így a magas szintű elméleti és gyakorlati
oktatás feltételei teljes mértékben biztosítottak.
A tanulóink a szakközépiskolai képzés folyamán közép- vagy emelt szintű érettségi
vizsgákra jelentkezhetnek. A kötelező érettségi tárgyak mellett választhatóak
könnyűipari szakmai és művészeti tantárgyak is.
A szakmai gyakorlati képzés keretében a kézműves jelleg dominál, ezzel együtt
a legkorszerűbb szakmai ismereteket sajátítják el tanulónk, aminek birtokában,
a szakmájukban könnyen el tudnak helyezkedni. Végzett tanulóink közül többen
a divatszakma élvonalában dolgoznak, neves divatszalonokat működtetnek.
Egymásra épülő képzési formáink és az iskolatípusok közötti átjárhatóság segíti
a diákjainkat abban, hogy mindannyian képességeiknek leginkább megfelelő formában
tanulhassanak, szerezhessenek végzettséget.
A művészeti képzésben tanulóink magas óraszámban tanulnak rajzot és tervezést,
ennek eredményeként számos kiállításon és versenyen szerepelnek kiemelkedően
diákjaink.
Diákjaink sikeresen felvételiznek az Iparművészeti, valamint a Képzőművészeti
egyetemre és egyéb szakirányú felsőfokú intézményekbe.
A legkorszerűbb informatikai eszközök állnak a diákok rendelkezésére mind
az általános, mind a szakmai képzés terén, irodai és grafikai programok használatára
és a hardverek kezelésének elsajátítására. A művészeti képzésben részt vevők
a számítógépes tervezés keretében elsajátítják a grafikai programok használatát.
Nyelvoktatásnak kiemelt szerepe van iskolánkban. A használható, biztos nyelvtudás
segíti diákjainkat a munkavállalásban és a továbbtanulásban egyaránt. Sokan választják
a 9. évfolyamon, a nyelvi előkészítő képzést, ahol heti 12 órában intenzíven, kezdő
és haladó szinten tanulják az angol nyelvet.
Több európai iskolával ápolunk kapcsolatokat szakmai tapasztalatszerzés,
nyelvgyakorlás, és az adott ország tőlünk eltérő kultúrájának megismerése céljából.
A modellező-varró, kézi szövő, informatika, számítógépes tervező, stb. szakkörökön
lehet kiegészíteni a tanórákon tanultakat, a kreativitást fejleszteni.
Jelentkezési tudnivalók: 8. osztály után az általános iskola által kitöltött és
a 1075 Budapest, Wesselényi utca 52. címre - február 15-ig - megküldött jelentkezési
lappal lehet.
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Iskola neve Jelky András Ruhaipari Szakközépiskola és Gimnázium
Címe 1084 Budapest Rákóczi tér 4.
Telefonszámai 06-1-313-0030
Fax 06-1-313-3182
Honlap www.jelky-bp.sulinet.hu
e-mail igazgató@jelky-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Varró Sándorné
Pályaválasztással foglalkozó Urbanics Zsuzsanna igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-313-0030
elérhetősége urbanics.zsuzsanna@jelky-bp.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Művészet, közművelődés, kommunikáció; Könnyűipar
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának

irányelvét figyelembe véve - hallássérült, beszédfogyatékos tanulók részére
- könnyűipar szakmacsoport (ruhaipari technikus)
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai
oktatásának irányelvét figyelembe véve - hallássérült tanulók részére
könnyűipar szakmacsoport (ruhaipari technikus)
05 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelvét figyelembe véve - hallássérült, beszédfogyatékos tanulók részére
művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (textilrajzoló
és modelltervező asszisztens)
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Iskola neve Szabómester Szakképző Iskola
Címe 1089 Budapest, Elnök u. 3.
Telefonszámai 06-1-333-8924
Fax 06-1-333-5974
Honlap www.szabomester.hu
e-mail szabomester@t-online.hu
Igazgató neve Németh László
Pályaválasztással foglalkozó Szabados Attila
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-333-8924
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Könnyűipar
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 12
Tagozat kódok 01 - 10 h
 ónapos szakképzést előkészítő oktatás könnyűipar;

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom szakmacsoport
02 - 2 é
 vfolyamos képzés könnyűipar; kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció; vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
03 - 2 é
 vfolyamos sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvére
épülő helyi tanterv szerinti speciális szakiskolai képzés

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

TANÍTÓK, NAPKÖZIS NEVELŐK, ÓVÓNŐK FIGYELMÉBE !
Még lehet jelentkezni
a Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetben
2008. februárban induló 120 órás akkreditált tanfolyamainkra

FEJLESZTŐPEDAGÓGIA
120 órás akkreditált tanfolyam.
A kezdés napja:
2008. február 05.
(tanfolyami időbeosztás: hetente kedd délelőtt 8.00-12.00 óráig).
A tanfolyam részvételi díja: 90 000 Ft.
Helyszín:
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
(Budapest 1088, Vas u. 8-10.).
-

játék-drámajáték-nevelés
két féléves 60+60 órás akkreditált tanfolyam.
A kezdés napja:
2008. február 22.
(a tanfolyami időbeosztás: hetente péntek délelőtt 8.00-12.00 óráig).
A tanfolyam részvételi díja: 90 000 Ft.
Helyszín:
Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
(Budapest 1088, Vas u. 8-10.).
Tanfolyamvezető: Rudolf Ottóné drámapedagógus.

Javasoljuk, hogy a jelentkezési lapot faxon küldjék be a 338-2146/144 m. számra.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a 120 órás tanfolyam elvégzésével részt vehetnek
a nem szakrendszerű iskolai feladatok végzésében.
Részletes tanfolyami leírás, jelentkezési lap megtekinthető és letölthető
a www.fppti.hu címen.
A tanfolyam jelentkezési lapját az FPPTI-be várjuk.

SZÍNES TISZK

SZÍNES TISZK
A két központú Színes TISZK hét iskolája rendkívül szerteágazó szakképzést folytat,
egyes szakmák a Közép-magyarországi Régióban csak ezekben az iskolákban tanulhatók.
A TISZK központok a szakképzési évfolyamon a közös tantárgyi modulokban
készítik fel a tanulókat a szakképzés követelményeire.

Kaesz Gyula Faipari
Szakközépiskola és Szakiskola

SZÍNES TISZK
Magyar Gyula Kertészeti
Szakközépiskola
és Szakiskola
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Kozma Lajos Faipari
Szakközépiskola

Pesti Barnabás Élelmiszeripari
Szakképző Iskola és Gimnázium

Budapesti Szolgáltatóés Kézművesipari
Szakképző Iskola

Kézműipari Szakközépiskola
és Szakiskola

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

Erzsébet Királyné Szolgáltató és
Kereskedelmi Szakközépiskola
és Szakiskola

tiszkinfo@fppti.hu

SZÍNES TISZK

SZÍNES TISZK KÖZPONTOK ADATAI
TISZK Központ neve Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1106 Budapest, Maglódi út 8.
Telefonszámai 06-1-261-8695, 06-1-262-0877
Fax 06-1-260-1217
Honlap www.magyula.sulinet.hu
e-mail office@magyula.sulinet.hu
Igazgató neve Fekete János
Pályaválasztással foglalkozó Zala Brigitta
kolléga/kapcsolattartó neve, 06-1-261-8695
elérhetősége brigitta.zala@magyula.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Mezőgazdaság
megnevezése
Várható OKJ szakmák kertész; dísznövénykertész; virágkötő, - berendező, virágkereskedő;
megnevezése növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus;

parképítő és - fenntartó technikus; természet- és környezetvédelmi technikus
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 42 - 4 évfolyamos képzés mezőgazdaság szakmacsoport

14 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő mezőgazdaság szakmacsoport
15 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő mezőgazdaság szakmacsoport
23 - 2 évfolyamos képzés mezőgazdaság szakmacsoport
22 - 2 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulóknak mezőgazdaság
szakmacsoport (testi-, érzékszervi-, beszédfogyatékos, nevelési és tanulási
folyamatban akadályozott sajátos nevelési igényű tanulók kis létszámú
osztálya)
10 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás mezőgazdaság szakmacsoport

57

TISZK Központ neve Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola
Címe 1082 Budapest, Práter u. 31.
Telefonszámai 06-1-314-2651
Fax 06-1-313-1296, 06-1-333-1761
Honlap www.kezmuves-prateru.sulinet.hu
e-mail info@kezmuves-prateru.sulinet.hu
Igazgató neve Mózes Tamás
Pályaválasztással foglalkozó Iskolarendszerű nappali oktatás: Nádas Veronika
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-314-2651
elérhetősége Iskolarendszerű felnőtt oktatás (esti képzés): Fücsök Olga

tel.: 06-1-333-1762/126 m.
info@kezmuves-prateru.sulinet.hu
Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (tanfolyami képzés):
Major Györgyné és Szabó Rezsőné
tel.: 06-1-333-1762/130 m.
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy; Művészet, közművelődés, kommunikáció; Gépészet;
megnevezése Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; Egyéb szolgáltatások
Várható OKJ szakmák ötvös; vésnök; órás; látszerész és fotócikk-kereskedő; fényképész és fotótermékmegnevezése kereskedő; fogtechnikus; ortopédiai műszerész; ortopédiai kötszerész és

fűzőkészítő
Induló 9. osztályok száma nincs
Tagozat kódok nincs

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

SZÍNES TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola
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Pedagógiai Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra,
a képességek kibontakoztatását segítő tevékenységekre, a hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatására, a tanulási és kulturális esélykülönbségek csökkentésére,
az esélyegyenlőség biztosítására.
Iskolánkban a szakközépiskolai oktatás keretén belül egy nyelvi előkészítő osztályt is
indítunk, angol vagy német nyelven. A képzésben résztvevő tanulókat ösztönözzük
az idegen nyelv alkalmazói szintű, kommunikáció orientált elsajátítására, továbbá
a tanulók által választott nyelvből előrehozott emelt szintű érettségi letételére.
Az angol és német nyelven kívül francia nyelvoktatást is folytatunk.
Nagy jelentőségű a beilleszkedési nehézségekkel, magatartási problémákkal
összefüggő pedagógiai tevékenységünk is. Az általános iskolát el nem végzett tanulók
számára felzárkóztató oktatást szervezünk. A szakmai képzés során jól felszerelt
tankertészetünk, informatikai bázisunk korszerű ismereteket biztosít tanulóink számára.
2008 szeptemberétől egy megújult, több mint duplájára bővített, akadály-mentesített,
tornacsarnokkal, konduktív tornateremmel, könyvtárral és ebédlővel rendelkező
iskolaépület komplexumban folyik a tanítás.
Iskolánk külföldi kapcsolatai a régmúltra tekintenek vissza. A legrégebbi
kapcsolatunk a szlovákiai társiskolákkal van, amelyek közt több magyar anyanyelvű
iskola is van. Iskolánk több sikeres Comenius és Leonardo programot bonyolított le,
ahol a résztvevők lehetőséget kaptak az Európai Uniós országok és szakmai képzésük
megismerésére. A 10-12 partner országban a kertészeti termelés, a virágkötészet és a
marketing témakörökben szervezett gyakorlatokon vettek részt tanulóink és tanáraink.
A nyolcadik osztályos tanulók részére a felvételi írásbeli vizsga tárgyai: magyar nyelv,
matematika, biológia, amelyhez adódnak a hozott pontszámok a magyar, matematika,
történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz tantárgyak 7. osztály év végi, 8. osztály félévi
eredményei. Iskolánk igény szerint felvételi előkészítőt szervez. A középiskolát végzett
tanulók felvételi beszélgetésen vesznek részt, a felvételt a 12. osztály félévi eredménye
határozza meg.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

SZÍNES TISZK

A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola

Valamennyi, általunk oktatott szakképesítésnél, rendelkezünk Helyi programmal.
Kollegáink részt vettek (részt vesznek) a Szakmai és vizsgakövetelmények, és a
Központi programok kidolgozásában.
Iskolánk, csak érettségire (középiskolai végzettségre) épülő szakképző évfolyamokkal
működik.
Célunk, hogy a tanulóinkat „piacképes” szakképesítéshez juttassuk.
Iskolánkban, a személyi és tárgyi feltételek átlagon felüliek.
Az elméleti tantárgyakat oktató szaktanárok, és a gyakorlati oktatók az előírt
végzettséggel, és több éves (évtizedes) gyakorlattal rendelkeznek.
A szaktantermek teljesen felújítottak, és rendelkeznek a megfelelő eszközökkel
(laptop, projektor stb.)
Minden szakképesítéshez tanműhelyek, és tanlaborok is rendelkezésre állnak (7
fogtechnikus, 4 ötvös, 4 fényképész, 1 látszerész). A tanműhelyek korszerű gépekkel,
eszközökkel vannak felszerelve, s ezek folyamatos karbantartás, cseréje történik.
A tanulóknak számítógép terem áll a rendelkezésére (20 gép), amelyet minden tanuló,
korlátozás nélkül igénybe vehet.
Nyelvi képzés: nincs (érettségi utáni szakképzést folytatunk)
Informatikai képzés: önálló informatikai képzés nincs (érettségi utáni szakképzést
folytatunk). Az egyes szakképesítés Képzési programjában szereplő informatikai képzés
folyik (pl. fényképész és fotótermék-kereskedő szakképesítés)
Az arra jogosult tanulók részére tankönyveket biztosítunk.
Az illetékes minisztériumokkal (SZMM, OKM, EÜM), a szakmai szervezetekkel (kamara,
ipartestületek), és a szakmát gyakorló szakemberekkel, szinte napi kapcsolatban
vagyunk.
Az iskola igazgatója: 2001-2006 között az Országos Szakképzési Tanács tagja volt,
s jelenleg tagja: az Egészségügyi Szak-és Továbbképzési Bizottságnak, a Szakiskolai
Fejlesztési Program Irányító Bizottságnak, a Foglalkoztatási, Szakképzési és
Felnőttképzési Bizottságnak, illetve az Országos Érdekegyeztető Tanács, Szakképzési
Bizottságának.
Az iskola szaktanárai, szakoktatói is rendszeresen részt vesznek az NSZFI, az ETI által
működtetett bizottságok munkájában.
A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók az iskola honlapján találhatók.
Referenciák: COMÉNIUS Program, ISO minősítés, Akkreditált felnőttképzési
intézmény, A kiállítások, versenyek.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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SZÍNES TISZK

A TISZK-BE TARTOZÓ ISKOLÁK ADATAI
Iskola neve Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1097 Budapest, Illatos út 2-4.
Telefonszámai 06-1-282-6643, 06-1-282-6645, 06-1-282-6646, 06-1-280-6388
Fax 06-1-280-6354
Honlap www.kezmuipari.hu
e-mail suli@kezmuipari.hu
Igazgató neve Menyhárt Pál
Pályaválasztással foglalkozó Fasching Éva igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Művészet, közművelődés, kommunikáció
megnevezése
Várható OKJ szakmák grafikus; dekoratőr; üvegműves (üvegfestő és ólmozottüveg készítő)
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 4
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (grafikus)

02 - 4 évfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (keramikus)
03 - 4 é
 vfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (porcelánfestő
és -tervezőasszisztens)
04 - 4 évfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (díszítő festő)
05 - 4 é
 vfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (üvegfestő,
ólmozottüveg készítő)
06 - 4 évfolyamos képzés + párhuzamos művészeti képzés (díszítő szobrász)
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AZ ISKOLA BEMUTATKOZÁSA
A szakképzés szerkezetátalakításával összefüggésben 2007. nyarán két nagy múltú
iskola, a Kézműipari Szakközépiskola és a Dekoratőr Iskola egyesült. Az intézményi
összevonás iskolánkban a képzési kínálat gazdagodását eredményezte. Iskolánkban
magas szintű művészeti nevelés folyik, de elsődleges célként a szakmai tudás átadását
tartjuk szem előtt. A struktúraváltás a pedagógiai arculat megújulását is jelenti, hiszen
a tárgy- és környezet kultúra együttes képzésére kínál újszerű lehetőségeket.
A művészeti szakmai képzés és a szolgáltatás olyan sokszínű ágazat, amelyben
az intézményi autonómia részbeni fenntartása elengedhetetlen.
A tehetség kibontakozása mellett a szociális hátrányokkal, beilleszkedési,
magatartási és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatása is fontos
számunkra.
Képzési célunk a kreatív kompetenciák sokoldalú fejlesztése; a vizuális kultúra alkotó
befogadása. A tanulói egyéniség szerkezetével összhangban olyan elméleti és gyakorlati,
szakmai és művészeti képzést kívánunk nyújtani, amely egyrészt előkészít a felsőfokú
tanulmányok megalapozására, valamint a munkaerőpiacon kellő esélyeket biztosít.
Képzési struktúránk: öt évfolyamos művészeti párhuzamos (4+1 év) tagozódásban,
12. évfolyam végén érettségi, 13. évfolyam végén szakmai vizsga. Érettségire épülő
képzésnél 14. évfolyam (dekoratőr, grafikus, üvegműves) befejezése után szakmai vizsga.
A dekoratőr szakma tanműhelyei: a kirakati installációs szaktantermek,
látványtervezés, számítógépes grafika és tipográfiai termek (Macintosh, PC, multimédia).
Kézműves műhelyeink: keramikus, porcelánfestő, üvegműves, szobrász, grafikus,
díszítőfestő. Szaktantermek: rajzműterem, mintázó terem, művészettörténet-terem,
ábrázoló geometria, marketing és reklámismeret tanításához kialakított helyiségek,
valamint a központi szaktantermek.
A könyvtár 14000 kötetes állománnyal várja látogatóit, tornateremmel,
tornaudvarral, galériával, múzeummal rendelkezünk.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu
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Iskola neve Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 30.
Telefonszámai 06-1-283-0203
Fax 06-1-283-0203/117 m.
Honlap www.sisy.hu
e-mail info@sisy.hu
Igazgató neve Aranyiné Farkas Magdolna
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Vlaj Lajosné igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-283-0203/116 m.
elérhetősége vlajmarti@sisy.hu

Vass Edit
tel.: 06-1-283-0203/111 m.
vass.edit@sisy.hu
Oktatott szakmacsoportok Egyéb szolgáltatás; Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció
megnevezése
Várható OKJ szakmák fodrász; kozmetikus
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egyéb szolgáltatás szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő egyéb szolgáltatás szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő egyéb szolgáltatás szakmacsoport
04 - 4 é
 vfolyamos képzés kereskedelem-marketing,
üzleti adminisztráció szakmacsoport
21 - 2 évfolyamos képzés egyéb szolgáltatás szakmacsoport
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AZ ISKOLA BEMUTATKOZÁSA
Pedagógiai program: Az iskola oktatott szakmái elsősorban a szolgáltató iparban
biztosítják a szakember utánpótlást, mely területen több évtizedes múltra tekint vissza.
Több mint 50 éves iskolánk a fodrász és kozmetikus szakmában magas színvonalon
képez szakembreket. Az oktatás az OKJ központi program alapján történik. Neves
mestereknél illetve tanműhelyeinkben biztosítjuk a gyakorlati képzést. Fodrász,
kozmetikus tanműhelyünk és elektro-kozmetikai kabinetünk európai színvonalú
eszközökkel van felszerelve.
Képzési célok: Feladatunknak tartjuk, hogy harmonikus személyiséget fejlesztő,
szakmáinkat jó színvonalon elsajátító tanulókat képző intézményként működjünk.
Iskolánkban a diákok többféle képzési forma közül választhatnak. A nyolcadik osztály
sikeres elvégzése után két éves általános műveltséget megalapozó szakiskolai, valamint
négy éves érettségi vizsgára felkészítő szakközépiskolai képzésben vehetnek részt.
Ezek az oktatási formák megalapozzák a kereskedő, kereskedelmi marketing – üzleti
adminisztráció és az egyéb szolgáltató szakmacsoportot.
Lehetőség van iskolánkban a nyelvi előkészítő évfolyamon nyelvi és informatikai
kompetenciák elsajátítására is.
Iskolánk az elmúlt években számos pályázaton vett részt többek között Szakiskolai
Fejlesztési Programban és a Humánerőforrás- fejlesztési Operatív Programban, valamint
Európai Uniós diákcsere programokban.
Bővebb információért és a jelentkezési tudnivalókkal kapcsolatban látogassanak el
honlapunkra: www.sisy.hu

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html

tiszkinfo@fppti.hu

Iskola neve Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1149 Budapest, Egressy út 36.
Telefonszámai 06-1-363-4236, 06-1-252-1000
Fax 06-1-273-0275
Honlap www.kaeszgy.sulinet.hu
e-mail kaesz@kaeszgy.sulinet.hu
Igazgató neve Szalay Józsefné
Pályaválasztással foglalkozó Kőfalvi Erzsébet igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-252-1000
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Faipar
megnevezése
Várható OKJ szakmák épületasztalos; bútorasztalos; kárpitos; fa- és bútoripari technikus
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 11 - 4 évfolyamos képzés faipar szakmacsoport

21 - 2 évfolyamos képzés faipar szakmacsoport
22 - 2 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók
könnyűipar szakmacsoport (hallássérült)
99 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás faipar szakmacsoport

AZ ISKOLA BEMUTATKOZÁSA
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A szakiskola 9-10. évfolyamán általános műveltséget megalapozó képzést folytatunk,
majd a 11. osztálytól szakmai évfolyamokon készítjük fel a tanulókat a különböző faipari
szakmai vizsgákra. A végzett szakmunkások előtt lehetőség nyílik az érettségi vizsga
megszerzésére nappali illetve esti tagozaton felnőtt oktatás keretében.
Szakközépiskolai osztályainkban érettségi vizsgára készítjük fel a tanulókat, ennek
keretében faipari szakmai alapozó tárgyból is tehetnek érettségi vizsgát.
Az érettségivel rendelkezők részére 2 éves fa- és bútoripari technikus képzést
biztosítunk.
Foglalkozunk sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával - nevelésével, kiemelten
kezeljük a felzárkóztatásukat.
A szakma különböző szintű elsajátításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezünk.
Iskolánkban német nyelvet oktatunk, a tantervi órák mellett a szakközépiskolások
igénybe vehetik a fővárosi önkormányzat által biztosított heti 2 projekt órát
térítésmentesen.
Informatika tárgyból tanulóinkat érettségi vizsgára is felkészítjük, a technikusok
a CAD program sikeres elsajátítása után EU kompatíbilis vizsgát tehetnek.
Az iskolai tanműhelyi szakmai alapképzés után tanulóinkat külső munkáltatókhoz
helyezzük gyakorlati oktatásra, ahol lehetőségük van a Kereskedelmi és Iparkamarával
tanulószerződést kötni, így pénzbeli juttatásra válnak jogosulttá.
Felvételi vizsgát nem szervezünk, súlyozott általános iskolai eredmény alapján
vesszük fel tanulóinkat. Az érettségi utáni képzésre a tanulók egyénileg jelentkeznek.
Internetes honlapunkat folyamatosan frissítjük, amelyről az érdeklődők részletes
információt kaphatnak az iskola munkájáról, szakmai, kulturális, sport és egyéb
tevékenységéről, programjairól.
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Iskola neve Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola
Címe 1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.
Telefonszámai 06-1-369-6241, 06-1-369-6011
Fax 06-1-369-5029
Honlap www.kozmafa.hu
e-mail kozma@kozmafa.sulinet.hu
Igazgató neve Koronka Lajos
Pályaválasztással foglalkozó Borbola Erika nevelési igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Faipar; Művészet, közművelődés, kommunikáció
megnevezése
Várható OKJ szakmák fa- és bútoripari technikus; lakberendező
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés faipar szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő faipar szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő faipar szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport
05 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport
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A 125 éves Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola alapításától kezdve mindmáig
a magyar faipari technikusképzés meghatározó intézménye.
Az iskola oktató munkája két jól elkülöníthető szakaszra bontható. Az első
egy középiskolai szakasz, ahol a gyerekek már érettségi előtt megismerkednek
a famegmunkálás elméleti és gyakorlati alapjával, illetve a lakberendezés,
művészettörténet alapfogalmaival. A második az érettségi után következő szakképző
szakasz, ahol az elméleti és gyakorlati ismeretanyag már koncentráltan a technikusi
vizsgára – valamint az életre – való felkészülést szolgálja.
A középiskolai szakasz fő célja, az egységes érettségi vizsgára való felkészítés mellett
a tanulók speciális érdeklődésének a kielégítése. Ez jó motivációt nyújt más, talán
nehezebb ámde fontos tárgyak - mint például az idegen nyelv - tanulásához is. Ebben a
szakaszban a tanulók jó alapokat kapnak a későbbi szakmai képzéshez, például az ECDL
vizsgák letételéhez, ami magas szintű informatikai felkészültségüket bizonyítja.
A nyelvi előkészítő évfolyam, ami megelőzheti a faipari képzésű középiskola négy
évfolyamát, vagy a lakberendező irányú középiskolai évfolyamokat, magas óraszámban
idegen nyelv oktatására és informatikai képzésre koncentrál.
A szakmai képzés az iskola jól felszerelt szaktantermeiben és tanműhelyében
zajlik. Külső gyakorlóhelyen, vállalkozásoknál csak a nyári gyakorlatot kell teljesíteni.
Képzésünkre jellemző, hogy a hagyományos kézi műveletektől, a legmodernebb
számítógép vezérelte CNC gépek kezeléséig végigvezetik a tanulót. A sokrétű, széles
alapozású képzés a későbbiekben a tanuló érdeklődésének, lehetőségeinek megfelelően,
könnyen továbbépíthető más speciális irányokba. Így nem csoda, hogy a végzett
technikusok iránt nagy a kereslet. Mind hazai, mind külföldi vállalkozások szívesen
alkalmazzák őket.
Az érettségi letétele után a tanulók többsége jóllehet bármelyik felsőoktatási
intézetbe jelentkezhetne, mégis az iskola által kínált faipari technikusi, illetve
lakberendezői képzéseket választják, s többen ezt követően jelentkeznek a
felsőoktatásba. Ehhez minden bizonnyal hozzájárul az iskola családias légköre,
jó hangulata is.
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Iskola neve Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1062 Budapest, Andrássy út 63-65.
Telefonszámai 06-1-413-3710
Fax 06-1-342-7556
Honlap www.pestibarnabas.hu
e-mail igtitk@hdsnet.hu
Igazgató neve Szász Ottó
Pályaválasztással foglalkozó Sőregi Zsófia igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-342-7556
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Élelmiszeripar
megnevezése
Várható OKJ szakmák molnár; pék; pék-cukrász; édesipari termékgyártó; sütő-cukrásztechnikus;
megnevezése minőségbiztosító élelmiszer analitikus technikus
Induló 9. osztályok száma 8
Tagozat kódok 09 - 5 évfolyamos képzés német nyelvi előkészítő élelmiszeripar szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés élelmiszeripar szakmacsoport
03 - 2 évfolyamos képzés élelmiszeripar szakmacsoport
04 - 10 hónapos felzárkóztató oktatás élelmiszeripar szakmacsoport
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Iskolánk 2003-ban ünnepelte megalapításának és az iskolarendszerű sütőipari (pék)
képzés kezdetének 50. évfordulóját.
Az iskola töretlen fejlődését bizonyítja a jelenlegi képzési struktúrája.
Közoktatás területén:
Az élelmiszeripari szakmacsoportban szakközépiskolai osztályaink indulnak, ezen
kívül nyelvi előkészítőt szervezünk, amely öt éves képzés.
A felnőttek nappali tagozatos szakközépiskolájában három év alatt érettségizhetnek.
Szakiskolai osztályaink (9. és 10. évfolyam) megalapozzák az OKJ-s képzéseket.
Felzárkóztató képzés azok számára, akik 16 évesen sem fejezték be az általános
iskolát.
Fentieken kívül felnőttek esti tagozaton szerezhetnek érettségit 3 év alatt.
Felnőttképzésben, tanfolyami rendszerben a következő szakmákra készítjük fel a
jelentkezőket: Pék, édesipari termékgyártó, mézeskalács-készítő, száraztészta készítő,
pékmester
A tanítás-tanulás folyamatát korszerű laboratóriumok, számítástechnikai tantermek,
médiaterem, nyelvi laboratóriumok segítik.
A szakmai képzést (XIV. Almádi u. 3-5.) sütőipari üzemben, édesipari tanműhelyben és
cukrász tanműhelyeinkben valósítjuk meg.
Az étkezést 300 fő étkeztetésére alkalmas konyha és étterem biztosítja.
Vásárosnamény-Gergelyiugornyán üdülője van az iskolának, ahol minden évben
diáktáborokat, tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Túrakenuink 40 fő egyidejű
vizitáborozását teszik lehetővé.
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SZILY TISZK

SZILY TISZK
Pataky István Fővárosi Gyakorló
Híradásipari és Informatikai
Szakközépiskola

Egressy Gábor Kéttannyelvű
Műszaki Középiskola

Wesselényi Miklós Műszaki
Szakközépiskola és Szakiskola

SZILY TISZK
Szily Kálmán Kéttannyelvű
Műszaki Középiskola, Szakiskola
és Kollégium
Ganz Ábrahám Kéttannyelvű
Gyakorló Szakközépiskola és
Szakiskola

Trefort Ágoston Kéttannyelvű
Középiskola

Eötvös Loránd Szakközépiskola
és Szakiskola
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SZILY TISZK KÖZPONT ADATAI
TISZK Központ neve Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium
Címe 1097 Budapest, Timót u. 3.
Telefonszámai 06-1-280-6859 (Igazgatóság), 06-1-280-6871, 06-1-280-6872 (Központ)
Fax 06-1-280-6263
Honlap www.szily.hu
e-mail titkar@szily.hu
Igazgató neve Márkusné Gábor Ildikó
Pályaválasztással foglalkozó Darázsné Nagy Terézia igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve,
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Informatika; Nyomdaipar
megnevezése
Várható OKJ szakmák gépi forgácsoló; finommechanikai műszerész; vízvezeték- és vízkészülék-szerelő;
megnevezése központifűtés- és csőhálózat-szerelő; gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-

szerelő; energiahasznosító berendezés szerelője; épületgépész technikus;
gépgyártástechnológiai technikus; elektronikai technikus; informatikus;
informatikai rendszergazda; multimédia-alkalmazás fejlesztő;
kiadvány- és képszerkesztő; nyomdai gépmester; könyvkötő;
hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 02 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport

04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 4 évfolyamos képzés nyomdaipar szakmacsoport
07 - 2 évfolyamos képzés gépészet, nyomdaipar szakmacsoport
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A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A Szily TISZK pedagógiai programja tartalmazza a gépészet, informatika, nyomdaipar,
elektrotechnika-elektronika szakmacsoportba tartozó választható szakmák
megnevezését az OKJ alapján, óraterveit, az általánosan képző évfolyamok alapján a
beszámítás lehetőségeit.
A szakmai képzés célja, hogy a munkaerőpiacon felkínált munkakörök, foglalkozások
betöltéséhez a szükséges szakmai ismeretet, szakmai készségeket, képességeket a
tanulók elsajátítsák.
A TISZK számára újjáépített, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt tanműhelyben
folyik a szakmai gyakorlati oktatás.
Az általános képzés során a tanulók angol vagy német nyelvet tanulnak heti 3-4tanítási órában, melynek célja az érettségi követelmények teljesítése. A szakképző
évfolyamokon szakmai idegen nyelvi képzés folyik.
Valamennyi szakmacsoportban általános informatikai oktatásban vesznek részt
a tanulók, majd az egyes szakmák tantervi követelményeihez igazodva az alkalmazott
informatikát sajátítják el.
A kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók a Szily-alapítvány ösztöndíjában
részesülnek.
A TISZK központ összehangolja pedagógiai programját a küldő iskolákkal
a kerettantervre épülő általános képzés, valamint a szakmai előkészítés-alapozás
területén. Így bármelyik tagiskolából a szakképzésbe ugyanolyan előképzettséggel,
beszámítási lehetőséggel léphet minden tanuló.
A 9. évfolyamra jelentkező tanulók a választott szakmacsoportot kínáló iskolába
jelentkezhetnek a szokásos felvételi eljárás keretében az iskolák által megjelölt
tagozatkódok alapján.
A szakmai előkészítő évfolyamok elvégzése az adott szakmacsoportokban a TISZK
tagintézményeiben is teljesíthetők.

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola
Címe 1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/b
Telefonszámai 06-1-261-2615
Fax 06-1-265-1664
Honlap www.pataky.hu
e-mail pataky@pataky.hu
Igazgató neve Babosa Antal
Pályaválasztással foglalkozó Tóth Imre műszaki igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, Dr. Godó Ferencné nevelési igazgatóhelyettes
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
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Iskola neve Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Középiskola
Címe 1149 Budapest, Egressy út 71.
Telefonszámai 06-1-252-7777, 06-1-422-1063, 06-1-220-8186
Fax 06-1-220-8186
Honlap www.egressy-bp.sulinet.hu
e-mail konig@egressy-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Kőnig Sándor
Pályaválasztással foglalkozó Lódi József
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-252-7777/113 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika; Gépészet
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
04 - 4 évfolyamos labdarúgó tagozatos informatika szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport
07 - 5 é
 vfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
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Iskola neve Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1149 Budapest, Várna u. 23.
Telefonszámai 06-1-221-0001 (titkárság), 06-1-363-6061, 06-1-220-8692, 06-1-220-6693 (központ)
Fax 06-1-363-2622
Honlap www.wmszki.hu
e-mail titkarsag@wmszki.hu
Igazgató neve Dr. Sovány István
Pályaválasztással foglalkozó Gardovszky-Fűzfői Gabriella
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-220-8695
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

02 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos német nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
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Iskola neve Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1195 Budapest, Üllői út 303.
Telefonszámai 06-1-282-9588, 06-1-280-2739
Fax 06-1-280-2739
Honlap www.ganziskola.hu
e-mail muller@ganziskola.hu
Igazgató neve Zavaczki Antalné
Pályaválasztással foglalkozó Szarvasné Zentai Katalin
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-282-9713
elérhetősége zentai.katalin@ganziskola.hu
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok

01 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű informatika szakmacsoport
11 - 5 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű gépészet szakmacsoport
02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
12 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport
14- 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport
13 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
15 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
22 - 2 évfolyamos képzés - közlekedés, gépészet szakmacsoport
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Iskola neve Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola
Címe 1191 Budapest, Kossuth tér 12.
Telefonszámai 06-1-347-4030, 06-1-347-4031
Fax 06-1-347-4035
Honlap www.trefortszki.hu
e-mail titkarsag@trefortszki.hu
Igazgató neve Varsóci Károly
Pályaválasztással foglalkozó Varga Katalin igazgatóhelyettes
kolléga/kapcsolattartó neve, Dobosné Piros Gabriella igazgatóhelyettes
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Elektrotechnika-elektronika; Informatika; Gépészet; Közgazdaság
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 5
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű elektrotechnika-elektronika

szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés elektrotechnika-elektronika szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő
(vállalkozási és gazdasági ismeretekkel bővítve)
04 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
06 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet szakmacsoport
07 - 4 évfolyamos képzés gépészet szakmacsoport
08 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
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Iskola neve Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola
Címe 1204 Budapest, Török Flóris u. 89.
Telefonszámai 06-1-283-0858, 06-1-283-0624
Fax 06-1-283-0624
Honlap www.eotvos-szki.sulinet.hu
e-mail info@elg-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Kucsák Béla
Pályaválasztással foglalkozó Závod József, Móder Antal, Pálházi Ferenc
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-283-0858, 06-1-215-0495
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Gépészet; Környezetvédelem-vízgazdálkodás; Elektrotechnika-elektronika;
megnevezése Informatika
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő gépészet, elektrotechnika-elektronika,

környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés gépészet, elektrotechnika-elektronika,
környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
03 - 4 é
 vfolyamos (sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvét
figyelembe véve - a hallássérült tanulók iskolai fejlesztésének elvei szerint készített helyi tanterv) képzés informatika szakmacsoport
04 - 2 é
 vfolyamos képzés (sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelvét figyelembe véve - a hallássérült tanulók iskolai fejlesztésének
elvei szerint - készített helyi tanterv) gépészet szakmacsoport.
Nem hallássérült tanulók számára is folyik képzés.
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HUMÁN TISZK

Kanizsay Dorottya Egészségügyi
Szakképző Iskola és Gimnázium

Bókay János Humán Kéttannyelvű
Szakközépiskola, Szakiskola
és Gimnázium

HUMÁN TISZK

Dr. Hetényi Géza Humán
Szakközépiskola

Raoul Wallenberg Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium

Semmelweis Ignác Humán
Szakképző Iskola és Gimnázium

Fodor József Szakképző Iskola
és Gimnázium

HUMÁN TISZK KÖZPONT ADATAI

72

TISZK Központ neve Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1083 Budapest, Ludovika tér 1.
Telefonszámai 06-1-215-7597, 06-1-215-8213
Fax 06-1-215-8219
Honlap www.wallenberg.sulinet.hu
e-mail human@wallenberg.sulinet.hu
Igazgató neve Dr.Kovácsné Dr.Papp Mária
Pályaválasztással foglalkozó Középiskolai kapcsolattartó: Gavallérné Kancsal Ágnes
kolléga/kapcsolattartó neve, Szakképzési kapcsolattartó: Dr.Bognárné Koppány Cecília
elérhetősége tel.: 06-1-215-7597, fax: 06-1-215-8219
Oktatott szakmacsoportok Szociális szolgáltatások; Oktatás
megnevezése
Várható OKJ szakmák csecsemő és gyermekápoló; egészségügyi asszisztens; általános asszisztens;
megnevezése fogászati asszisztens; gyógyszertári asszisztens; kórszövettani, szövettani

asszisztens; citológiai szakasszisztens; hisztokémiai, immunhisztokémiai
szakasszisztens; masszőr; gyógymasszőr; sportmasszőr; mentőápoló; orvosi
laboratóriumi asszisztens; radiográfus; rehabilitációs tevékenység terapeuta;
gyermekgondozó nevelő; gyermekotthoni asszisztens; kisgyermekgondozó,nevelő; szociális segítő; rehabilitációs nevelő segítő; szociális asszisztens;
szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző; szociális szakgondozó; szociális
gondozó-szervező; családpedagógiai mentor; gyógypedagógiai mentor;
pedagógiai asszisztens; ápolási asszisztens; szociális gondozó; fogyatékosok
gondozója; szociális gondozó és ápoló
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 02 - 4 évfolyamos képzés szociális szolgáltatások szakmacsoport

04 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő oktatás szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos német nyelvi előkészítő oktatás szakmacsoport
www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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A TISZK KÖZPONT BEMUTATKOZÁSA

A Raoul Wallenberg Humán TISZK az egészségügy, szociális szolgáltatás és oktatás
(pedagógia) szakmacsoport széles képzési palettáját kínálja tanulóinak.
Iskolánk a VIII. kerületben található, metróval, villamossal könnyen megközelíthető.
Tágas, világos, korszerű multimédiás eszközökkel felszerelt, nagy osztály- és
szaktantermekkel, a XXI. századi követelményeknek megfelelő informatikai termekkel,
nyelvi laborokkal, gyakorlati szaktantermekkel várjuk a humán szakmák iránt
elkötelezett diákokat.
Iskolánk pedagógiai és szakmai programjának legfontosabb elemei: segíteni
egészséges, beteg, sérült, elesett családnak, gyermeknek, felnőttnek, idősnek - támaszra,
segítségre szoruló embereknek.
Képzési kínálatunk érettségizetteknek nappali tagozaton:
Ápoló: Csecsemő és gyermekápoló
Egészségügyi asszisztens: Általános asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári
asszisztens, Kórszövettani, szövettani szakasszisztens, Citológiai szakasszisztens,
Hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens
Masszőr: Gyógymasszőr, Sportmasszőr
Mentőápoló, Orvosi laboratóriumi asszisztens, Radiográfus, Rehabilitációs tevékenység
terapeuta
Szociális szolgáltatások
Gyermekgondozó nevelő: Gyermekotthoni asszisztens, Kisgyermekgondozó, - nevelő
Szociális segítő: Rehabilitációs nevelő segítő, Szociális asszisztens. Szociális, gyermek és
ifjúságvédelmi ügyintéző
Szociális szakgondozó: Szociális gondozó - szervező
Oktatás
Családpedagógiai mentor, Gyógypedagógiai asszisztens, Pedagógiai asszisztens
Felnőttképzés: megfelelő számú jelentkező esetén, iskolarendszerű esti, levelező és
iskolarendszeren kívüli képzéseket is indít az iskola.
Felvételi vizsga nincs. Kollégiumi elhelyezés lehetséges.
Beiratkozás: 2008. június 27-én 8-11 óráig
Pótbeiratkozás: 2008. augusztus 22-én 8-11 óráig.
A nappali képzés díjmentes!

www.fovpi.hu/tiszk/tiszk.html
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A TISZK-BE TARTOZÓ KÜLDŐ ISKOLÁK ADATAI

Iskola neve Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1043 Budapest, Kassai u. 24/a
Telefonszámai 06-1-369-2237
Fax 06-1-369-2807
Honlap www.kanizsay.sulinet.hu
e-mail perkomagda@kanizsay.sulinet.hu
Igazgató neve Perkó Magda
Pályaválasztással foglalkozó C.Tóth Pálné
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-369-2237/119 m.
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy; Informatika
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy- informatika

szakmacsoport
02 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók egészségügy
szakmacsoport (testi fogyatékos, látássérült tanulók)
03 - 4 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók informatika
szakmacsoport (testi fogyatékos tanulók)
04 - 2 é
 vfolyamos képzés sajátos nevelési igényű tanulók egészségügy
szakmacsoport (testi fogyatékos, látássérült tanulók)
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Iskola neve Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium
Címe 1086 Budapest, Csobánc u. 1.
Telefonszámai 06-1-313-1067, 06-1-313-1674
Fax 06-1-313-1674
Honlap www.bokay-eu.sulinet.hu
e-mail bokay@bokay-eu.sulinet.hu
Igazgató neve Moharos Viktorné
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Takács Szilvia
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-313-1067
elérhetősége sztakacs@ bokay-eu.sulinet.hu
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 3
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő

02 - 4 évfolyamos képzés
03 - 5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű angol nyelvi előkészítővel
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Iskola neve Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola
Címe 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 1.
Telefonszámai 06-1-203-8935
Fax 06-1-203-8935/12 m.
Honlap www.hetenyi-eu.sulinet.hu
e-mail titkarsas@hetenyi-eu.sulinet.hu
Igazgató neve Pintér Zsuzsa
Pályaválasztással foglalkozó Kápolnai Aliz
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-203-8936
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 2
Tagozat kódok 01 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy szakmacsoport

02 - 4 é
 vfolyamos képzés művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport
03 - 4 é
 vfolyamos képzés művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoport
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Iskola neve Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1194 Budapest, Csengő u. 1.
Telefonszámai 06-1-281-3736, 06-1-282-8213, 06-1-358-0556
Fax 06-1-282-8213
Honlap www.semmelweis-bp.sulinet.hu
e-mail iskola@semmelweis-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Hamar Mária
Pályaválasztással foglalkozó Dr. Ponta Rajmund
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-281-3736
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy; Szociális szolgáltatások; Környezetvédelem-vízgazdálkodás
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 7
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport

02 - 4 évfolyamos képzés környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport
03 - 5 é
 vfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy és környezetvédelemvízgazdálkodás szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés szociális szolgáltatások szakmacsoport
05 - 20 hónapos felzárkóztató oktatás
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Iskola neve Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium
Címe 1214 Budapest, Tejút u. 10-12.
Telefonszámai 06-1-276-4455
Fax 06-1-427-0049
Honlap www.fodorj-bp.sulinet.hu
e-mail fodorj@fodorj-bp.sulinet.hu
Igazgató neve Balogh Andrásné
Pályaválasztással foglalkozó Kucserka Éva
kolléga/kapcsolattartó neve, tel.: 06-1-276-4455
elérhetősége
Oktatott szakmacsoportok Egészségügy
megnevezése
Induló 9. osztályok száma 6
Tagozat kódok 01 - 4 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport

02 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő egészségügy szakmacsoport
03 - 4 évfolyamos képzés informatika szakmacsoport
05 - 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítő informatika szakmacsoport
04 - 2 évfolyamos képzés egészségügy szakmacsoport
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