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 A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum jogilag önálló, 6 tagintézményből álló, egy OM azo-
nosítóval rendelkező, önállóan gazdálkodó egységes iskola. A tagintézmények megőrzik egyéni ar-
culatukat, pedagógiai-szakmai önállóságot élveznek. Az intézményben folyó szakképzés célja, hogy 
kielégítse a munkaerőpiac igényeit, biztosítsa a folyamatos önképzés lehetőségét, és felkészítse 
tanulóit a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására. A képzés minőségének javítása érdekében 
arra törekszünk, hogy egyre több tanuló számára biztosítsuk tanulószerződés keretében a valós vál-
lalati környezet megismerését, hogy elsajátíthassák az ott alkalmazott gépek, berendezések szak-
szerű használatát, üzemeltetését. A jelen tanulói a jövő pályakezdő munkavállalóiként kell, hogy 
helyt álljanak a folyamatosan fejlődő, és új technológiákat alkalmazó kis- és nagyvállalatoknál. Tér-
ségünkben az utóbbi években jelentős beruházások történtek a Stadler, Segura, Daimler-Benz,  
Claas, Elektrolux stb. jóvoltából. Ilyen, és hasonló vállalkozások munkaerő szükségletét kell Intéz-
ményünknek iskolarendszerben és felnőttképzésben kielégítenie. 
 

 A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum tagintézményei Szolnok, Jászberény 
és Újszász városokban, 11 telephelyen, 16 ágazatban, 56 szakmában kínálják egy-

mást erősítő képzéseiket. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS LEGFONTOSABB IDŐPONTJAI 

a központi írásbeli vizsgákra: 

 

 

 

 

 

A Jelentkezés - elbírálás: 

 

Jelentkezési lapokat a megjelölt  tagintézmény címére kérjük postázni! 

a jelentkezési lapok benyújtásának határideje  2018. december 7. 

a központi írásbeli felvételi időpontja 2019. január 19. (szombat) 1000 

pótló központi írásbeli időpontja 2019. január 24. (csütörtök) 1400 

a jelentkezési lapok benyújtásának határideje  2019. február 18. 

az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2019. március 18. 

a tanulói adatlapok módosításának lehetősége 2019. március 21-22. 

a felvételről vagy elutasításról szóló értesítések megküldési határnapja 2019. április 30. 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

JENDRASSIK GYÖRGY GÉPIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 

5000 Szolnok, Baross u. 37. Pf.: 186. 

tel.: 56/425-844, fax: 56/427-200 

INGYENES FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ: 
2018. november 17-től öt kijelölt szombaton 900 - 1200 az iskolában 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK: 
2018. november 29. (csütörtök) 800 • 2018.december 11. (kedd) 800 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK: 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

INFORMATIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 1100) 

 Egy mai autó tetszetős formáit, bonyolult szerkezeteit ma számító-
géppel tervezik. A képernyőn dől el, hogy a szerkezet elfér-e a számára kiala-
kított helyen, működés közben az egyes alkatrészek hogy viselkednek. Való-
sághű képen, életszerű környezetben mutatják be a készterméket a megren-
delőnek. A jóváhagyás után az első darabok gyártása is számítógépen törté-
nik. A monitoron kiderül, hogy a tervezett megmunkálás megfelelő-e, meny-
nyi ideig tart, milyen szerszámokra van szükség, hogyan kell rögzíteni a nyers 
darabot. A számítógépes tervezés – CAD – és a számítógépes gyártás – CAM 
– a mai modern világ velejárója és természetesen nemcsak az autógyártásban van ez így, hanem minden korszerű ipari tevékeny-
ségben is. A terméket a továbbiakban gépészek készítik el, a mechatronikusok ügyelnek a gyártási folyamat helyes működésére, 
és a szállítmányozók gondoskodnak a célba érkezésről.  

 Informatika ágazatban tanulóink korszerű CAD és CAM szoftverek segítségével sajátítják el az ehhez szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket úgy, hogy ipari környezetben is megállják helyüket. Alapozásként a 9-12. évfolyamon a számítógép haté-
kony használatához tartozóan hardver- és szoftverismereteket, adatbázis-kezelést, programozást, hálózatépítést is tanulnak. A 
12. évfolyam végén informatika ágazati érettségi vizsgát tesznek, ennek keretében irodai informatikus szakképesítést szereznek. 

 CISCO tanfolyam keretében a tanulók világszínvonalú, korszerű hálózattervezési és hálózatüzemeltetési ismereteket sajá-
títanak el, melyek a jelenlegi munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelnek. 

 

GÉPÉSZET ÁGAZAT (tagozatkód: 1110) 
 Ami a képernyőn történik, az csak látszólagos. Modellezéshez, szimulációhoz 
nagyon jó, de az autó csak akkor jó igazán, ha kézzel fogható. Akármennyi alkatrészből 
áll is egy kocsi, azokat az alkatrészeket igazi gépeken kell elkészíteni. 

 A gépész szakember több elvárásnak kell, hogy megfeleljen: jó kézügyességgel, 
műszaki rajztudással és érzékkel kell rendelkeznie, ami feltételezi a precizitást is. Ezeken 
túl nem baj, ha tud idegen nyelvet (angol vagy német), előrelátó és türelmes. 

 A kigondolt és lerajzolt alkatrész a gépész műhelyében készül el. Az elkészült alkatrészeknek megfelelőnek kell lenni mind 
méretben, mind anyagminőségben egyaránt, hogy az pontosan illeszkedjen a szerkezeten belül a többi alkatrészhez, illetve bírja 
a tőle elvárt terhelést. 
Iskolánkban jól felszerelt tanműhely és gondos, jól képzett szakoktatók, pedagógusok segítik a szakmai munkát. Meg kell említe-
ni még a gépészetet támogató folyamatokat, a számítógépes tervezési tevékenységet, illetve a kész termékek mozgatását, szállí-
tását. Aki szeret „bütykölni”, jó kézügyességű és érdekli a gépek, szerkezetek belső világa, akkor bátran jelentkezzen iskolánkba. 

AMIT MÉG KÍNÁLUNK: 

Színes diákélet: gólyatábor, diáknap, sítábor, kirándulások, gólyaavató 
Aktív sportélet: labdarúgás, kosárlabda, röplabda, floorball, atlétika, testépítés, sakk 

 

 Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Informatika ágazat CAD-CAM informatikus 4+1 év 

Közlekedés ágazat Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 4+1 év 

Gépészet ágazat Gépgyártástechnológiai technikus 4+1 év 

Gépészet ágazat - nyelvi előkészítővel Mechatronikai technikus 1+4+1 év 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

JENDRASSIK GYÖRGY GÉPIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 

5000 Szolnok, Baross u. 37. Pf.: 186. 

tel.: 56/425-844, fax: 56/427-200 

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Informatika  CAD-CAM informatikus 
(tagozatkód: 1100) 

4+1 év 

Közlekedés  Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó 
(tagozatkód: 1130) 

4+1 év 

Gépészet  Gépgyártástechnológiai technikus 
(tagozatkód: 1110) 

4+1 év 

Gépészet ágazat - nyelvi előkészítővel Mechatronikai technikus 
(tagozatkód: 1120) 

1+4+1 év 

GÉPÉSZET ÁGAZAT – NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL (tagozatkód: 1120) 
 

 Ahány nyelvet beszélsz, annyi ember vagy, tartja a mondás. Az élet min-
den területén, így a munka világában és a felsőfokú tanulmányokban is egyre 
nagyobb szerepet kap a használható nyelvtudás. 2020 szeptemberétől felsőfokú 
tanulmányait csak azok a diákok kezdhetik meg, akik rendelkeznek minősített 
középfokú nyelvvizsgával. Ezt megkönnyítendő és ezt a célt szem előtt tartva 
indul iskolánkban a 2019/2020-as tanévben angol nyelvi előkészítő osztály. Cél: a 
minél előbbi középfokú nyelvvizsga megszerzése, valamint a tanulmányok befe-
jeztével a felsőfokú nyelvvizsga megcélzása.  

 Nyelvi előkészítő évfolyamon a nyelvi képzés mellett kiemelt szerepet kap 
az informatika oktatása, valamint matematikából, magyar nyelv és irodalomból 

olyan kompetenciák fejlesztése, amelyek csökkentik az általános- és a középiskola követelményszintje közötti szakadékot. Ez a 
képzés tehát magas szintre emeli a tanulók nyelvtudását, megalapozza az ECDL vizsgára való felkészülést és fejleszti a tanulók 
személyes kompetenciáit.  

 A magasabb szintű nyelvi képzés igazodik a gépészet ágazaton belül megcélzott szakmai tartalomhoz, amely az automa-
tizált gyártás, számítógéppel vezérelt gyártósorok működtetésére készíti fel a tanulókat. A ma használatban lévő korszerű gyár-
tósorok olyan mechanikai szerkezetek, amelyeket elektronikai elemekkel irányítanak. Tanulóink korszerű irányítástechnikával, 
és az ahhoz tartozó gépészeti ismeretekkel találkoznak a képzés során. A 12. évfolyam végén pedig gépészet ágazati érettségi 
vizsgát tesznek, ennek keretében villamos berendezés szerelő és üzemeltető szakmai végzettséget szereznek. 

 

KÖZLEKEDÉS ÁGAZAT (tagozatkód: 1130) 

 Utazás, kirándulás, munkába-, iskolába járás,... Mind jellemezhető egy 
szóval: Közlekedés. Szerteágazó tudományág, a legősibb szakterület. Már az 
ókorban felismerték az utak jelentőségét, ma már pálya, utak nélkül el sem 
tudnánk képzelni a mozgást.  

 A mai világban az ember által szabályozott közlekedés szervezett mó-
don zajlik le. Az utasok vagy az árut megrendelők nem is sejtik milyen sok 
előkészítő munka kell ahhoz, hogy minél gyorsabban és olcsóbban eljussanak 
a kiindulási pontról a célállomásra. Iskolánkban ezt az összetett és fontos szakterületet ismerhetitek meg.  

 A járművet vezetni sem egyszerű dolog. Sok olyan feltételnek meg kell felelni, illetve szabályt kell tudni, amit iskolánk-
ban szemléltető eszközökkel is jól felszerelt szaktantermekben sajátíthat el. Akit érdekel a szállítás, fuvarozás világa, várjuk is-
kolánkba. Manapság a szállítás nem olcsó, igyekezni kell tehát, hogy a lehető legkisebb költséggel, de a lehető leggyorsabban  
jusson el minden a rendeltetési helyére. Ez a szállítmányozás és a logisztika feladata, amely a termelés, a kereskedelem minden 
területén kiemelt fontosságú tevékenység. A közlekedéssel, szállítással és az ezekhez kapcsolódó áruforgalommal, földrajzi, 
gazdasági ismeretekkel ismerkedhetnek meg tanulóink az első négy évben. A 12. évfolyam végén közlekedési ágazati érettségi 
vizsgát tesztek. 
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Nyílt nap: 2018. 11. 20. (kedd) 900 óra 

 
Pályaválasztási szülői értekezlet: 

2018. november 20. (kedd) 900 és 1700  
 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 

 

 

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT (tagozatkód: 2100, 2111)  

  A szakgimnáziumi képzés első három évében az ágazati alapozó tantárgyak: elektro-
technika-elektronika, gépelemek, mechanika, műszaki ábrázolás, technológiai alapismeretek, 
járműszerkezetek, diagnosztika tantárgyak tanítása és a gépjárműszerelés, -karbantartás gya-
korlat oktatása is folyik. Negyedik évben, illetve az érettségi bizonyítvány megszerzését köve-
tően (kötelező szakmai tantárgyból érettségizni) egy tanév keretében valósul meg a szakmai 
speciális ismeretek elsajátítása. Az autószerelők elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a 

gépjárművek gépészeti és elektronikus egységeiről, rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeiről, a gépjármű-
fenntartó műszaki és gazdasági tevékenységeiről. A sikeres szakmai vizsgát követően az autó-
szerelőknek lehetőségük van egy tanév alatt autótechnikus végzettség megszerzésére is. Vas-
úti jármű villamos rendszereinek szerelője szakmában a vasúti vontató és vontatott járművek 
villamos hajtásrendszerek és az egyéb villamos berendezések elemeit üzembe helyezni ellenő-
rizni, tisztítani, javítani és cserélni. 
Az épületgépész technikusok megtanulják az épített létesítmények épületgépészeti ellátó és 
komfortrendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítését, telepítését, beüzemelését.  
Tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni és ütemezni a 
diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket . 

ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT (tagozatkód: 2112) 

Az épületgépész technikusok megtanulják az épített létesítmények épületgépészeti ellátó 
és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítését, telepítését, beüze-
melését.  Tervezni és irányítani az üzemeltetési és karbantartási feladatokat, megtervezni 
és ütemezni a diagnosztikai vizsgálatokat, a hatósági méréseket. 

 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

BAROSS GÁBOR GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok,Bán utca 9. 

tel: 56/341-710 

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Közlekedésgépész Autószerelő (tagozatkód: 2100) 4+1 év 

Közlekedésgépész 
Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője

(tagozatkód: 2111) 
4+1 év 

Épületgépépészet Épületgépész technikus (tagozatkód: 2112) 4+1 év 
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Tagintézményünk részt vesz az  

Szerezz egy jó szakmát nálunk! 
SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

BAROSS GÁBOR GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok,Bán utca 9. 

tel: 56/341-710 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 
HEGESZTŐ (tagozatkód: 2200) 

  
 A hegesztő szakmunkás különböző eljárásokkal fém alkatrészek, szerkezeti elemek össze-
építését, gépalkatrészek javítását, felületi megmunkálását, darabolását végzi. A hegesztő szakma 
hiányszakmának minősül, államilag ösztöndíjjal is támogatott szakma. Iskolánkban jól felszerelt 
hegesztő kabinetben biztosítjuk a szakmai gyakorlati alapképzést. A tanulók az alapozó képzést 
követően a gyakorlat további részét ipari vállalatoknál töltik, ahol nagy igény jelentkezik a jól kép-
zett hegesztők iránt.  

 
 
 
 
 
ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS (tagozatkód: 2221) 

 

  A szerkezetlakatos szakmunkás a könnyű- és nehézfémszerkezetek műhely szintű előgyár-
tását, csarnok- és épületszerkezetek, tartályok, kazánok helyszíni összeállítását végzi. A szakma 
hiányszakmának minősül, államilag ösztöndíjjal is támogatott. Iskolánk tanműhelye jól felszerelt 
lakatos kabinettel rendelkezik. A tanulók a gyakorlati képzés első részében az iskola tanműhely-
ében lakatos és hegesztő alapképzésben részesülnek, a gyakorlat további részét ipari vállalatok-
nál töltik. 
 
 
 
IPARI GÉPÉSZ (tagozatkód: 2222) 

 

 Régebben ezt a szakmát géplakatosnak nevezték. A fémipari szakmák közül a leg-
szélesebb körű ismereteket ez a szakma igényli. Az ipari gépésznek jártasnak kell lennie a 
gyártás, a javítás, karbantartás és üzemeltetés területén. A felkészültsége alapján alkal-
mas a fémmegmunkáló gépek, /eszterga, maró, fúró, sajtoló, stb./ az áramlástechnikai 
gépek, /szivattyúk, kompresszorok / a hőerőgépek /motorok, kazánok, stb./ üzembe he-
lyezésére, szerelésére, javítására. Az adott munkahelyen elvégzi a gépek előírt és szüksé-
ges karbantartásait, elhárítja a keletkező géphibákat. Munkája során főleg kéziszerszám-

okkal, esetenként gépekkel is dolgozik. 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

BAROSS GÁBOR GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok,Bán utca 9. 

tel: 56/341-710 

 
 

HŰTŐ- ÉS LÉGTECHNIKAI RENDSZERSZERELŐ (tagozatkód: 2241) 

 Hűtő- és légtechnikai csőhálózatokat, vezetékeket szerel, javít és tart karban. A szakképe-
sítéssel rendelkező képes csővezetéket kiépíteni, ellenőrizni a csőkötések tömörségét, hő- és 
korrózióvédő szigetelést készíteni, telepíteni, szerelni a hűtés, lég- és klímatechnikában a rend-
szereket, alkalmazni a készülékek szerelési beépítési előírásait. További egy év alatt a berendezé-
sek szerelését is elsajátíthatják a diákok. 

 

 

 

 

KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ (tagozatkód: 2242) 

 Központifűtés rendszert, gázellátórendszert épít, karban-tart. Hőtermelő-
berendezést, gázberendezést beszerel. A szakképesítéssel rendelkező személy képes a folya-
matos és biztonságos munkavégzésre. Kiépíti a csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltét-
eleit. Felújítási, javítási és karbantartási valamint időszakos ellenőrzési munkát végez. Elvégzi 
a munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatokat, tanulmányozza és értelmezni a mun-
kafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt. Képes szerelési vázla-
tot és költségbecslést készíteni. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel. 

 

 

 

 

 

KAROSSZÉRIALAKATOS (tagozatkód: 2231) 
 A karosszérialakatos a vázszerkezetek és burkoló elemek cseréjét, javítá-
sát végzi. Balesetekben sérült gépkocsik ellenőrző padon történő mérése, mé-
retre alakítása is a feladatai közé tartozik. Különböző kötéseket (hegesztés-, csa-
varozás-, ragasztás) alkalmaz sérült és korrodált járműveken. A szakma alapjait 
az iskolánk korszerű tanműhelyében sajátíthatják el a tanulók, majd vállalkozá-
soknál illetve szervizekben folytathatják tanulmányaikat.  
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

BAROSS GÁBOR GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok,Bán utca 9. 

tel: 56/341-710 

 
 

GÉPJÁRMŰ MECHATRONIKUS (tagozatkód: 2232) 
A  gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról leke-
rülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjármű mechanikus 
és elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja, vagy megja-
víttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre. Tudja működtetni 
az automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket - kezeli a járműveket és azok rendszereit, 
üzembe helyezi a járműveket, és vizsgálja az előírásoknak való megfelelést. 

 

 

 

VILLANYSZERELŐ (tagozatkód: 2211) 

 A villanyszerelő a lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek áramköreinek 
kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi. Az energiaellátás biztosításával, villamos gépek, 
készülékek, üzembe helyezésével foglalkozik. Az 
első évben a tanulóink elsajátítják az alapokat, 
majd a 2. és 3. évben a tanulók külső munkahe-
lyen vagy vállalkozásokban végeznek gyakorlati 
tevékenységeket, hogy valóságos körülmények 
között sajátíthassák el az ismereteket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tagintézményünk részt vesz az Arany János Kollégiumi és Szakiskolai programban. 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
tel.: 56/420-203  
e-mail cím: szolnokiepfa@gmail.com 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAP: 
2018. október 11. (csütörtök) 800 -tól Szolnok, Petőfi utca 1. 

2018. október 25. (csütörtök) 800 -tól Szolnok, Sárkány utca 6. 
2018. november 15. (csütörtök) 800 -tól Szolnok, Petőfi utca 1. 

2018. november 22. (csütörtök) 800 -tól Szolnok, Sárkány utca 6. 
 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: 
2018. november 07. (szerda) 1630 

Az érdeklődő tanulókat és szüleiket előzetes egyeztetést követően szívesen fogadjuk minden héten, kedden 800 – 900 -ig iskolánkban. 
Tagintézményünk részt vesz az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programban. 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

 
 

FAIPAR ÁGAZAT (tagozatkód: 3100) 
A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok 
gyártását szervezi. Az épületekhez szükséges beépített bú-torok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos 
ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. 

 

KÉPZŐ– ÉS IPARMŰVÉSZET (tagozatkód: 3111, 3112) 
Ők tervezik meg egy üzlet arculatát, milyen legyen a kirakat, hogyan legyen elrendezve. Feladatuk célja nem csupán az esztéti-
kában merül ki, hanem nagy szerepük van a vásárlásösztönzésben is. E szakma elsősorban szellemi munkavégzésnek minősül, 
kivitelezési fázisban könnyű fizikai vagy közepesen nehéz fizikai munkának. Ebben a szakmában fontos a kreativitás, a rugal-
masság, az ötletgazdagság, térbeli képzelet, a forma- és színérzék, a spontaneitás, a rajzkészség, kézügyesség és a jó kommu-
nikációs készség. Olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein 
(képgrafika, alkalmazott grafika) önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. 
Tervvázlatokat készít és azok variációit, majd kivitelezi a munkát, figyelembe véve a mai korra jellemző piaci igényeket, a meg-
rendelők által támasztott követelményeket, illetve a kivitelezés szervezésének szakmai kritériumait. 

 

HONVÉD KADÉT PROGRAM  
A szakközépiskolai tagozatunkon érettségi vizsgára való felkészítés és az ágazatnak megfelelő alapozás folyik. A tanulóknak a 4 
év során lehetőséget biztosítunk bekapcsolódni a Honvéd Kadét programba. Az érettségi vizsga kötelező tárgyai: magyar, ma-
tematika, történelem, idegen nyelv, faipari alapismeretek. A katonai szakmai alapozó tantárgy 6. tárgyként választható. A ne-
gyedik év végén a felsőfokú továbbtanulás vagy iskolánkon belüli technikusi képesítés megszerzése következhet.  

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Faipar Faipri technikus (tagozatkód: 3100) 4+1 év 

Képző– és iparművészet Dekoratőr (tagozatkód: 3111) 4+1 év 

Képző– és iparművészet Grafikus  (tagozatkód: 3112) 4+1 év 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
tel.: 56/420-203  
e-mail cím: szolnokiepfa@gmail.com 

 
 
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 
 
 
 

ASZTALOS (tagozatkód: 3200) 
 
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és 
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti mun-
kák elkészítését végzi.   
 
 
 
BURKOLÓ (tagozatkód: 3220) 
 
A burkoló feladata épületek és épületrészek burkolatának elkészítése, javítása, karbantartá-
sa. A megszerzett szakképesítés birtokában képes kültéri és beltéri felületek burkolására. 
Burkolat alatti aljzatokat készít és javít. Parketta, hajópadló, lambéria, műanyag- és szőnyeg-
padló burkolatot készít. 
 
 
 
KŐMŰVES (tagozatkód: 3240) 
 
A kőműves feladata épületek és épületrészek készítése, javítása, karbantartása, felújítása és 
bontása. A megszerzett szakképesítés birtokában képes falazási, vakolási, betonozási munkák 
elvégzésére. Munkájához kapcsolódóan egyszerűbb állványozási, zsaluzási, vasbeton-
szerelési munkákat is elvégez. 
 
 
 
 
JÁRMŰFÉNYEZŐ (tagozatkód: 3212) 
 
Alváz- és üregvédelmet, kőfelverődés elleni védelmet ellenőriz, vagy javít, fényezett felületet 
políroz, polírozás előtt műanyag felületeket maszkol. Fényezőanyagot felhasználásra, fém- és 
műanyag felületet fényezésre előkészít. Előkészített felületet színre fúj, beállítja a szórópisz-
toly szórásképét, szórónyomást állít, színre fújt felületet lakkoz, fényezett felületet szárít, 
dekorációs fényezést készít, eltávolítja a kitakarás maszkját, kijavítja a fényezési hibákat 
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PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 
ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
tel.: 56/420-203  
e-mail cím: szolnokiepfa@gmail.com 

 

 

SZÁRAZÉPÍTŐ (tagozatkód: 3251) 
A modern szárazépítés fiatal építési technológia, mintegy 50 éves múltra tekinthet 
vissza. A szárazépítés előre gyártott építőelemekből, „száraz” technológiával, azaz víz 
felhasználása nélkül, mechanikus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. A szá-
razépítő nagymértékben hozzájárul az épület belső tereinek végleges megjelenésé-
hez, az egyes helyiségek használhatóságához és az elkészült épületben tartózkodók 
kellemes közérzetéhez. 

 
 

ÁCS  (tagozatkód: 3211) 
Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és kar-
bantart, illetve beépíti az előre gyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsalu-
zatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelé-
se. 

 

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ (tagozatkód: 3230)  
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, 
tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazá-
sával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi.   

 

 

TETŐFEDŐ (tagozatkód: 3252) 
A tetőfedő a tetőszerkezet felépítését követően, ahhoz erősítve készíti el a 
magastetők héjalását. A héjalás alapanyaga lehet pala, cserép, cseréplemez, táblásí-
tott fémlemez, hullámlemez, egyes esetekben zsindely. A tetőfedő a munkálatok 
megkezdése előtt meghatározza a héjalás alapanyagához illő kiegészítőket, azok 
mennyiségét. Ezután ellenőrzi a tetősík minőségét, szükség esetén elvégzi vagy elvé-
gezteti a javításokat. Egyes esetekben fóliaterítésekre, deszkaborításokra, ellenléce-
zésre van szükség, olyankor ezeket is a tetőfedő végzi el. 
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SZÁRAZÉPÍTŐ (tagozatkód: 3251) 
A modern szárazépítés fiatal építési technológia, mintegy 50 éves múltra tekinthet 
vissza. A szárazépítés előre gyártott építőelemekből, „száraz” technológiával, azaz víz 
felhasználása nélkül, mechanikus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. A szá-
razépítő nagymértékben hozzájárul az épület belső tereinek végleges megjelenésé-
hez, az egyes helyiségek használhatóságához és az elkészült épületben tartózkodók 
kellemes közérzetéhez. 

 
 

ÁCS  (tagozatkód: 3211) 
Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és kar-
bantart, illetve beépíti az előre gyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsalu-
zatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelé-
se. 

 

 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ (tagozatkód: 3230)  
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, 
tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazá-
sával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi.   

 

 

TETŐFEDŐ (tagozatkód: 3252) 
A tetőfedő a tetőszerkezet felépítését követően, ahhoz erősítve készíti el a 
magastetők héjalását. A héjalás alapanyaga lehet pala, cserép, cseréplemez, táblásí-
tott fémlemez, hullámlemez, egyes esetekben zsindely. A tetőfedő a munkálatok 
megkezdése előtt meghatározza a héjalás alapanyagához illő kiegészítőket, azok 
mennyiségét. Ezután ellenőrzi a tetősík minőségét, szükség esetén elvégzi vagy elvé-
gezteti a javításokat. Egyes esetekben fóliaterítésekre, deszkaborításokra, ellenléce-
zésre van szükség, olyankor ezeket is a tetőfedő végzi el. 

 

 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
PÁLFY-VÍZÜGYI SZAKGIMNÁZIUMA 
 
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.  
tel.: 56/424-955, fax: 56/513-925 
palfy.vizugyi@gmail.com 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK: 

A Pálfy-Vízügyi mindkét telephelyén: 

2018. október 12. 800 és 2018. november 17. 900 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET: 

2018. október 12. péntek 1000 

Tiszaparti sétány 2-3. 
 

 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS 
 

  

Tagintézményünk két nagy múltú, sikeres szakközép-iskola örököse, színvonalas szakmai munkájának folytatója. A 9-12. évfo-

lyamokon az érettségire való felkészülés mellett szakmát is szereznek tanulóink. 

Az érettségivel egyidejű szakmaszerzés során megtapasztalják, hogy milyen feladatok, lehetőségek várnak az adott szakma 

területén a szakemberekre. Ez segít abban, hogy megalapozottan döntsenek, hogyan tovább az érettségi után.  

 

VEGYÉSZ ÁGAZAT (tagozatkód: 4130) 
Az érettségivel megszerezhető szakma: vegyipari rendszerkezelő, a technikusi év után: vegyész technikus. A vegyész technikus 
önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy 
teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében, a termékek minőségének és kémiai összetételének ellenőr-
zésében. Az itt megszerzett tudás alkalmazható a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, kozmetiku-
mok, növényvédő szerek, műtrágyák és műanyagok gyártásában, műanyagok és gumik feldolgozásában. 

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Vegyész Vegyésztechnikus (tagozatkód: 4130) 4+1 év 

Környezetvédelem Környezetvédelmi technikus (tagozatkód: 4151) 4+1 év 

Vízügy Vízgazdálkodó technikus (tagozatkód: 4152) 4+1 év 

Informatika Műszaki informatikus (tagozatkód: 4120) 4+1 év 

Informatika Informatikai rendszerüzemeltető (tagozatkód: 4+1 év 

Építőipar Magasépítő technikus (tagozatkód: 4141) 4+1 év 

Építőipar Mélyépítő technikus (tagozatkód: 4142) 4+1 év 

Villamosipar és elektronika Automatikai technikus (tagozatkód: 4101) 4+1 év 

Villamosipar és elektronika Elektronikai technikus (tagozatkód: 4102) 4+1 év 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
PÁLFY-VÍZÜGYI SZAKGIMNÁZIUMA 
 
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.  
tel.: 56/424-955, fax: 56/513-925 
palfy.vizugyi@gmail.com 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÁGAZAT (tagozatkód: 4151) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: hulladékfelvásárló és gazdálkodó, a technikusi év után: környezetvédelmi tech-
nikus. A környezetvédelmi technikus részt vesz a környezetkárosító hatások felismerésében, a károk elhárításában és megelő-
zésében. A víz, a talaj, a levegő állapotát vizsgálja, zaj-és sugárterhelést mér, az eredményeket értékeli.  Természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez. Részt vesz környezetvédelmi szakhatósági 
feladatok (engedélyezési eljárás, ellenőrzés, hatósági bejárás stb.) előkészítésében, végrehajtásában. 

 

VÍZÜGY ÁGAZAT (tagozatkód: 4152) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: vízügyi ügyintéző, a technikusi év után: vízgazdálkodó technikus. 

A vízgazdálkodó technikus közvetlenül részt vesz a vízkár-elhárítási / belvíz, árvíz, vízfolyások szennyezése / feladatokban, min-
tavételek alapján vizsgálja a víz minőségét és az élővizek szennyezettségét a helyszínen vagy laboratóriumi körülmények kö-
zött.  

Önállóan illetve mérnöki irányítás mellett dolgozik vízi létesítmények kivitelezésénél, a létesítmények fenntartási munkálatai-
nál. Részt vesz a víz- és szennyvíztisztító telepek valamint a víz- és csatornahálózatok üzemeltetésében. 

 

INFORMATIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 4110; 4120) 

 Az érettségivel megszerezhető szakma: irodai informatikus, a technikusi év után: műszaki informatikus vagy informatikai 
rendszer-üzemeltető. 

A műszaki informatikus szakon végzettek képesek lesznek megtervezni, rendszerbe integrálni és üzemeltetni a számítógépes 
jelfeldolgozás eszközeit; számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekben programozási, üzemeltetési, hibaelhárítási fela-
datokat ellátni. Az informatikai rendszerüzemeltető képzés során olyan szakembereket képezünk, akik az informatika alkalma-
zásának biztonságos feltételeit biztosítják. A külső és belső hálózat üzemeltetése mellett eszközöket tudnak telepíteni, felké-
szülnek a hálózati hibák elhárítására, a megfelelő adatvédelem biztosítására.   

Az iskolánk tagja az öt földrészt átfogó, Cisco Hálózati Akadémiai, valamint a Microsoft Akadémiai programoknak, melynek ke-
retein belül tanulók nemzetközi szakmai minősítéseket szerezhetnek informatikai szakterületen. 

 

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT (tagozatkód: 4141; 4142) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: digitális műszaki rajzoló vagy építő és anyagmozgató gép kezelője, a technikusi 

év után: magasépítő technikus. 

A magasépítő technikus építés előkészítő és építéshelyi szervező, irányító, ellenőrző tevékenységet végez. Önállóan vagy mér-

nöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átala-

kításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás tech-

nológiai folyamatait készíti elő. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi. 

 

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 4101; 4102) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: PLC programozó vagy villamos berendezés szerelő és üzemeltető, a technikusi 
év után: elektronikai technikus vagy automatikai technikus. 

Az elektronikai ágazatban végzett szakember feladata a szervezet gyengeáramú és automatikai berendezéseinek és kapcsolódó 
villamos hálózatának üzemeltetése. Feladata – önállóan, vagy mérnöki irányítással – az alkalmazott irányítás,- és vezérléstech-
nikai, illetve a hálózati installáció tervezése, szimulálása, kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja az alkalmazott villamos 
berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai 
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palfy.vizugyi@gmail.com 

KÖRNYEZETVÉDELEM ÁGAZAT (tagozatkód: 4151) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: hulladékfelvásárló és gazdálkodó, a technikusi év után: környezetvédelmi tech-
nikus. A környezetvédelmi technikus részt vesz a környezetkárosító hatások felismerésében, a károk elhárításában és megelő-
zésében. A víz, a talaj, a levegő állapotát vizsgálja, zaj-és sugárterhelést mér, az eredményeket értékeli.  Természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási feladatokat lát el, nyilvántartást vezet, adatszolgáltatást végez. Részt vesz környezetvédelmi szakhatósági 
feladatok (engedélyezési eljárás, ellenőrzés, hatósági bejárás stb.) előkészítésében, végrehajtásában. 

 

VÍZÜGY ÁGAZAT (tagozatkód: 4152) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: vízügyi ügyintéző, a technikusi év után: vízgazdálkodó technikus. 

A vízgazdálkodó technikus közvetlenül részt vesz a vízkár-elhárítási / belvíz, árvíz, vízfolyások szennyezése / feladatokban, min-
tavételek alapján vizsgálja a víz minőségét és az élővizek szennyezettségét a helyszínen vagy laboratóriumi körülmények kö-
zött.  

Önállóan illetve mérnöki irányítás mellett dolgozik vízi létesítmények kivitelezésénél, a létesítmények fenntartási munkálatai-
nál. Részt vesz a víz- és szennyvíztisztító telepek valamint a víz- és csatornahálózatok üzemeltetésében. 

 

INFORMATIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 4110; 4120) 

 Az érettségivel megszerezhető szakma: irodai informatikus, a technikusi év után: műszaki informatikus vagy informatikai 
rendszer-üzemeltető. 

A műszaki informatikus szakon végzettek képesek lesznek megtervezni, rendszerbe integrálni és üzemeltetni a számítógépes 
jelfeldolgozás eszközeit; számítógépes vezérlési és szabályozási rendszerekben programozási, üzemeltetési, hibaelhárítási fela-
datokat ellátni. Az informatikai rendszerüzemeltető képzés során olyan szakembereket képezünk, akik az informatika alkalma-
zásának biztonságos feltételeit biztosítják. A külső és belső hálózat üzemeltetése mellett eszközöket tudnak telepíteni, felké-
szülnek a hálózati hibák elhárítására, a megfelelő adatvédelem biztosítására.   

Az iskolánk tagja az öt földrészt átfogó, Cisco Hálózati Akadémiai, valamint a Microsoft Akadémiai programoknak, melynek ke-
retein belül tanulók nemzetközi szakmai minősítéseket szerezhetnek informatikai szakterületen. 

 

ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT (tagozatkód: 4141; 4142) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: digitális műszaki rajzoló vagy építő és anyagmozgató gép kezelője, a technikusi 

év után: magasépítő technikus. 

A magasépítő technikus építés előkészítő és építéshelyi szervező, irányító, ellenőrző tevékenységet végez. Önállóan vagy mér-

nöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átala-

kításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Az építőanyag gyártás tech-

nológiai folyamatait készíti elő. A gyártási technológia folyamatát és a készterméket ellenőrzi. 

 

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 4101; 4102) 
 Az érettségivel megszerezhető szakma: PLC programozó vagy villamos berendezés szerelő és üzemeltető, a technikusi 
év után: elektronikai technikus vagy automatikai technikus. 

Az elektronikai ágazatban végzett szakember feladata a szervezet gyengeáramú és automatikai berendezéseinek és kapcsolódó 
villamos hálózatának üzemeltetése. Feladata – önállóan, vagy mérnöki irányítással – az alkalmazott irányítás,- és vezérléstech-
nikai, illetve a hálózati installáció tervezése, szimulálása, kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja az alkalmazott villamos 
berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai 
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Szakkörök felső tagozatos általános iskolá-
sok részére a Tószegi út 24. szám alatti 
Tanműhelyben   Gyere a KIS KÉMIKUSOK körébe!   

 Barkács szakkör Pénteki napokon Megismerheted: 

 Természetbúvár szakkör várunk Benneteket: • a laborokat, a kémia érdekességeit 

    2018. 10.08. • a tanárokat, az iskolatársakat 
Szakköreink minden hónap utolsó szombatján 
kerülnek megtartásra 2018. 10. 15. • A foglalkozások 15 órakor kezdődnek 

a jelentkezők létszámától 2018. 11. 05. • és teljesen ingyenesek! 

függően. Jelentkezni 2018. 11. 19.   

az eptanmuhely@gmail.com     2018. 12. 03.     

e-mailcímen, vagy az     2018. 12. 17.     

56/412-180-as telefonszámon lehet         

személyes adatok és elérhetőség megadásával.         

Az első alkalom előtt szülői értekezletet tartunk.         

            

Kölyökmérnök szakkör   Ezen ne gondolkozz sokat!   
  

A kezdés időpontja:   Tehetséggondozó, felzárkóztató műhely 
  

minden alkalommal 9 óra 30 perc   matematikából!   
  

  2018. 11. 09. 

    
  

Időpontok: 2018. 11. 16. 

2018. 10. 20. 2018. 11. 23. 
2018. 11. 03. 2018. 11. 30. 
2018. 11. 10. 2018. 12. 07. 
2018. 11. 17. 2018. 12. 14. 

2018. 11. 24. 2019. 01. 04. 
2018. 12. 01. 2019. 01. 11.     

  
2018. 12. 08. Nyolc ingyenes foglalkozás 

  
Az ingyenes foglalkozásokra péntekenként: 1500– 1700 

  

jelentkezés az 56/424-955-ös telefonon Jelentkezés telefonon: 56/424-955 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5100 Jászberény, Hatvani út 2. 

tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349 

e-mail cím: klapkagyorgyszki@gmail.com  

 

Nyílt nap: 

2018. november 20. (kedd) 10:00 órától 

 
 

Ha piacképes szakképesítést szeretnél, akkor jelentkezz iskolánkba! 
 

 Ha jó a kézügyességed, megfelelő műszaki érzékkel rendelkezel, vagy ki szeretnéd magad próbálni a 
konyhában, divatos frizurát szeretnél készíteni a barátodnak, akkor nálunk a helyed.  Ismerd meg intézmé-
nyünket! 
 A Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Klapka György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Jászbe-
rény belvárosában, a buszpályaudvar szomszédságában, a vasúttól gyalogosan 10 percre található, melyet 
1951-ben építettek. 
 Szinte minden Jászberényinek és a Jászságban lakóknak - talán Neked is - akad rokona, ismerőse, aki 
szakmáját e falak között szerezte meg. 
 A fizikai munka társadalmi és gazdasági szerepe újra felértékelődött. 
 Az intézményben már nagy hagyománya van a „MACIKA” pályázati programnak melyen belül az Út a 
szakmához, és az Út az érettségihez programra pályázhatnak a jobban teljesítő diákok. Az intézmény által 
kínált képzések nagyobb része állami - illetve Jászberény Város által támogatott - ösztöndíjas szakma. 
Felvételi vizsga nincs, a tanulók felvétele az általános iskolai tanulmányi eredménye alapján történik adott 
tantárgyak figyelembevételével (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem).  Szak-
gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban feltétel az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfele-
lés. 
 Kollégiumi elhelyezést a Jászberényi Katolikus Óvoda, Általános Iskola Liska József Középiskola, és Kol-
légium tagintézménye biztosít. 
 Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők részére lehetőséget kínálunk az érettségi megszerzésére, nappali 
vagy levelező tagozaton, két év alatt. A szakmai bizonyítvány beszámításával csak 4 tárgyból kell érettségi 
vizsgát tenni. 
Általános iskolát végzettek részére négy éves, nappali tagozatos, érettségit adó képzést kínálunk. Szakgim-
názium elvégzése esetén az érettségi mellé egy úgynevezett mellék-szakképesítést igazoló szakmai bizonyít-
ványt is kapnak a nálunk végzettek, ami azonnali munkavállalásra jogosít. Majd az érettségit követően egy 
év alatt még egy szakmát szerezhetnek teljesen ingyenesen. 
A tanulók az alapozó képzést követően, mely saját tanműhelyben folyik, a gyakorlat további részét különbö-
ző gazdálkodóknál töltik. Többségüket a szakmai vizsga letétele után tovább foglalkoztatja a gazdálkodó. 
Szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van iskolánkban nappali vagy levelező tagozaton 2 év 
alatt érettségi végzettséget szerezni, továbbá második szakma megszerzésére a felnőttoktatás keretein be-
lül, ingyenesen. 
 
 

 

 

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Gépészet ágazat Gépgyártástechnológiai technikus 4+1 év 

Közlekedésgépész ágazat Autószerelő 4+1 év 

Szépészet ágazat Fodrász 4+1 év 

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátásszervező 4+1 év 

Kereskedelem ágazat Kereskedő 4+1 év 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

5100 Jászberény, Hatvani út 2. 

tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349 

e-mail cím: klapkagyorgyszki@gmail.com  

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAP 
2018. november 20 (kedd) 1000 •  

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS  
 

 

 

GÉPÉSZET ÁGAZAT (tagozatkód: 5100) 
 

Tanulóink a gépészet ágazaton az érettségire és egyben gépgyártástechnológiai technikusnak készülve, a legmodernebb eszkö-

zökkel és gépekkel felszerelt tanműhelyünkben a tanulók megismerkedhetnek a biztonságos munkavégzés szabályaival, a mérő-

eszközök és kézi szerszámok használatával, de betekintést kaphatnak az esztergálás és a hegesztés tudományába is. Különböző 

anyagvizsgálatokat végezhettek, CAD/CAM programok segítségével számítógépes tervezést, gyártást is tanultnak. A gépészet ága-

zati érettségi vizsga mellett a gyártósori gépész mellék-szakképesítés szerezhető meg. 

 

KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZ ÁGAZAT (tagozatkód: 5111) 
 

 Azon tanulók számára ajánljuk, akik a gépészeten belül a közlekedéssel kapcsolatos műszaki ismeretek elsajátítására tartanak 

igényt. Érdeklődnek az autószerelő szakma, a villamosságtan, járműszerkezetek, diagnosztika, gépjárműszerelés, karbantartás 

ismeretek iránt. A közlekedésgépész ágazati érettségi vizsga mellett az építő és anyagmozgató gép kezelője mellék-szakképesítés 

szerezhető meg.   

 

SZÉPÉSZET ÁGAZAT (tagozatkód: 5112) 
 

 A szakközépiskola 4 éve alatt a tanulók felkészülnek a szépészeti szolgáltatás feladataira. Elsajátítják az alapvető kézápolási isme-

reteket, mellette lehetőségük van arra, hogy megismerkedjenek a fodrász szakma alapjaival. Elsajátíthatják elméletben is és gya-

korlatban is a szakma alapfogásait az iskolában kialakított kabinetben. A szépészet ágazati érettségi vizsga mellett a férfifodrász-

borbély mellék-szakképesítés szerezhető meg. 
 

 

Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Gépészet Gépgyártástechnológiai technikus  

(tagozatkód: 5100) 

4+1 év 

Közlekedésgépész Autószerelő (tagozatkód: 5111) 4+1 év 

Szépészet Fodrász (tagozatkód: 5112) 4+1 év 

Vendéglátóipar Vendéglátásszervező (tagozatkód: 5121) 4+1 év 

Kereskedelem Kereskedő (tagozatkód: 5122) 4+1 év 
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VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZAT    V    (tagozatkód: 5121) 
 

 
Az ágazatin érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés a pincér. A tanulmányok során a tanulók megismer-
kedhetnek az érettségire épülő vendéglátásszervező szakképesítés alapjaival.  Ez a szakember a vendéglátásban vezetői, szer-
vezői gazdálkodási feladatokat lát el, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és tovább fejleszthető 
tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési, vendéglátó ipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemelte-
téséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői gazdálkodási feladatait látja el. 

 
KERESKEDELEM ÁGAZAT (tagozatkód: 5122) 
 

Az itt tanuló diák olyan ismeretekre tesz szert, amely alapján tanulmányai végeztével kereskedőként vállalkozást hoz létre, mű-
ködtet, szüntet meg. Irányítja és ellenőrzi a kereskedelmi egység tevékenységét. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevé-
kenységet, lebonyolítja a készletezést, raktározást, a teljes értékesítési tevékenységet. Marketing munkát végez, felméri és 
értékeli a piaci környezetet a bolthálózat létrehozása szempontjából. Kiválasztja a legkedvezőbb kondíciójú üzlethelyiséget, 
kialakítja az üzlet külső/belső arculatát, választékát, személyi és tárgyi feltételeit. Az ágazati érettségi vizsga mellett megszerez-
hető mellék-szakképesítés az eladó. 

 

 

SZAKKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 
 

A tanulók az alapozó képzést követően, mely saját tanműhelyben folyik, a gyakorlat további részét különböző gazdálkodóknál 

töltik, ahol nagy az igény az adott szakma iránt. Többségüket a szakmai vizsga letétele után tovább foglalkoztatja a gazdálkodó. 

Szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van iskolánkban 2 év alatt érettségi végzettséget szerezni.  

 
 

HEGESZTŐ (tagozatkód: 5200) 
 

Olyan szakember, aki fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybe- 
olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. A tanulók az alapozó képzést követően a gyakorlat további részét különböző 
gazdálkodóknál töltik, ahol nagy az igény a hegesztő szakmunkások iránt. 
 
 
 

IPARI GÉPÉSZ (tagozatkód: 5211) 
 

Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az 
üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási, 
szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése. 
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GÉPI FORGÁCSOLÓ (tagozatkód: 5221) 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geo-

metriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészíté-

se (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 

 
SZERSZÁMKÉSZÍTŐ (tagozatkód: 5222 

Olyan szakember, aki szerszám- és készülékelemeket gyárt le, azokat összeszereli, majd a 

kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja 

 
ASZTALOS (tagozatkód: 5231) 

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és 
szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. 

 
VILLANYSZERELŐ (tagozatkód: 5232) 

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületin-
formatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, épület villamos berendezést, készülé-
ket javít, karbantart. 

 
ELADÓ (tagozatkód: 5240) 

Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásá-
val, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát 
el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében. 

 
PINCÉR (tagozatkód: 5250) 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási 
feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvár-
ható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, 
ételeket, italokat szolgál fel. 

 
SZAKÁCS (tagozatkód: 5260) 

A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak  
megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása. 
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PÉK (tagozatkód: 5271) 

A pék szakmunkás kis-, közép- és nagyüzemekben kenyérféleségeket, péksüteményeket, cukrászkészítményeket állít elő.  

 
CUKRÁSZ (tagozatkód: 5272) 

A cukrász szakember a cukrászatban, cukrászüzemben, fagylaltozóban a termelési tevékenységeket végzi, felelős a technológiai, 

higiéniai, munkavédelmi szabályok betartásáért. 

 
KŐMŰVES (tagozatkód: 5281) 

A kőműves és hidegburkoló feladata kiterjed az előkészítő tevékenységtől kezdődően, a  mérési feladatokon át a kivitelező tevé-

kenységekig. Tevékenységei közé tartozik az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, 

valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása. 

 
FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ (tagozatkód: 5282) 

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése –előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapé-

tázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával 

önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai 

folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában. 

 
SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ (tagozatkód: 5292) 

A szociális gondozó és ápoló képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások 

területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az 

ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelő nyújtja szolgáltatásokat nyújt.  

 
HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ (tagozatkód: 5291) 

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, majd darabolás, csontozás, formázás, különböző nyers, félkész 

vagy késztermékek előállítása, csomagolása és értékesítése. 

 
MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ (tagozatkód: 5212) 

Feladata a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és munkagépek, önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése 

üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése. 
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Nyílt napjaink 
2018. november 9. péntek, 900 
2018. november 16. péntek, 900 

A tudás és gyermekeink szolgálatában 
Újszász életében meghatározó változást hozott, hogy 1962-ben kezdetét vette a középiskolai oktatás Rózsa Imre, 
az iskola alapító igazgatójának irányításával. Emlékére 2012. október 26-ától a középiskolát az ő neve jelzi. Elmé-
lyült szakmai és módszertani ismeretekkel rendelkező tanáraink naprakész tudást nyújtanak diákjainknak. Intézmé-
nyünk legtöbb tanterme a legmodernebb technikai eszközökkel (aktív tábla, LCD TV, WiFi-hálózat) van felsze-
relve. A tanulás mellett kulturált szórakozási lehetőségeket is nyújtunk diákjaink számára: ezek közül a legkiemelke-
dőbb a minden évben megrendezett 12 órás éjszakai vetélkedő, melynek népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, 
mint hogy minden alkalommal önszerveződő „Véndiák” csapat is indul a megmérettetésen. A távolabb lakó diákok 

számára a korszerű kollégiumunkban biztosítunk férőhelyet, 
ami az iskola épületében található. A középiskolánk tantes-
tülete által létrehozott Rózsa Imre Alapítvány 1991 óta 
pénzbeli adomány keretében támogatja a nálunk végzett, 
frissen diplomát szerző pályakezdőket, valamint a hátrányos 
helyzetű és kiemelkedően teljesítő növendékeinket. 2003 óta 
testvériskolai kapcsolatot tartunk fenn a németországi 
luckenwalde-i Friedrich Gymnasium tanulóival és taná-
raival. Középiskolánk regisztrált Tehetségpont. Egyik leg-
fontosabb küldetésünknek tartjuk, hogy minél korábban 
azonosítsuk és támogassuk tehetséges diákjainkat, valamint 
lehetőséget biztosítsunk nekik, hogy megmutathassák magu-
kat. A rendvédelmi és katonai orientációs osztályokba járó 
tanulóink minden évben megmérettetik magukat az Orszá-
gos Haditorna Versenyen. Sportolóink jó eredményeket 
érnek el megyei bajnokságokon és az országos diákolimpián. 

A vasúti képzéseken részt vevő diákjaink minden évben kiemelkedően szerepelnek szakmai tanulmányi versenye-
ken, több alkalommal országos első helyezést elérve. Több mint egy évtizede működik intézményünk hagyomány-
őrző, citerázó és népdalokat éneklő csoportja is. Az elmúlt években a Nemzeti Tehetség Program támogatásával 
több projektet is megvalósíthattunk: ennek keretében ellátogatott hozzánk az Élmény Műhely elnevezésű nemzet-
közi szervezet, amely egy kreatív iskolanap keretei között mozgatta meg a diákságot. A természettudományok iránt 
érdeklődő tanulóink kreatív szakkörön ismerték meg a matematika, a természet és a művészet kapcsolatát. Vasutas-
jelölt tanulóink a pályázaton nyert összegből, működő vasúti terepasztalt készítenek, melynek tereptárgyait iskolánk 
3D nyomtatójával készítik. 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 

RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLÁJA és Kollégiuma 

5052 Újszász, Dózsa György út 23. 

Tel: 56/552-047, Fax: 56/552-076 

rozsaimrekozepiskola@gmail.com 

www.ugszmi.hu 

21



 

 

Általános gimnáziumi képzés (tagozatkód: 6000) 

Katonai alapismeretek vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy informatikai orientációval 

 Képzési idő: 4 év  

 

Sok minden érdekel, de még nem döntötted el pontosan, mi szeretnél lenni? 

Akkor nálunk 9-10. évfolyamon négy különböző területen próbálhatod ki magad, 

melyek között félévente válthatsz is. Ha el akarod sajátítani a katonai pálya alap-

jait, akkor a Honvéd Kadét Programhoz csatlakozhatsz. Amennyiben a rendészet 

vagy a katasztrófavédelem keltette fel érdeklődésedet, a rendészeti orientációt 

ajánljuk neked. A mindennapos speciális testnevelés órákon edzettebbé válsz, 

valamint leküzdheted akadálypályánk elemeit és a gyakorlatok során jó lövész 

válhat belőled, amit 12. évfolyam végén egy fegyvervizsgával koronázhatsz meg! 

Az informatika az élet minden területén hasznos tudást jelent, bármilyen szak-

mát is szeretnél elsajátítani a jövőben. Nálunk többek között megismerheted a hang-és videóvágás rejtelmeit, betekintést kap-

hatsz a fotózás, képszerkesztés világába. A 10. évfolyam végén eldöntheted, hogy melyik területtel kívánsz az elkövetkező két 

évben foglalkozni. 

 
 
 
 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS  
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Ágazat Tervezett kimenet Képzési idő 

Közlekedés szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

(tagozatkód: 6101) 

4+1 év 

Közlekedés szállítmányozás és 

logisztika 
Vasúti árufuvarozási ügyintéző (tagozatkód: 4+1 év 

Közlekedés szállítmányozás és 

logisztika 
Vasútforgalmi szolgálattevő (tagozatkód: 4+1 év 

Közlekedés szállítmányozás és 

logisztika 
Jegyvizsgáló (tagozatkód: 6112) 4+1 év 

Informatika Gazdasági informatikus (tagozatkód: 6121) 4+1 év 

Informatika Szoftverfejlesztő (tagozatkód: 6122) 4+1 év 

Rendészet és közszolgálat Közszolgálati ügyintéző (tagozatkód: 6130) 4+1 év 
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RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT (tagozatkód: 6130) 

A képzés során személy- és vagyonőri ismeretek birtokába kerülsz, önvédelem és intézkedéstaktikai gyakorlatokon vehetsz részt, 
valamint megismerheted a rendvédelmi szervek működését, a katasztrófavédelem alapjait. Megismerkedhetsz a megszerzendő 
képesítésedhez tartozó alapvető jogszabályokkal, a kriminalisztika eszközeivel, mód-
szereivel. Testileg is edzettebb leszel, bekapcsolódhatsz önvédelmi szakkörünk 
munkájába, és tehetségedet önvédelmi bemutatókon láthatják az érdeklődők. 
Érettségi bizonyítvánnyal a kezedben máris munkába állhatsz mint közszolgálati 
ügykezelő (OKJ 52 345 04). Szakirányú továbbtanulásra akár nálunk is van lehetősé-
ged! További egy év tanulással közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) képesítést 
szerezhetsz! Tovább tanulhatsz pl. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudo-
mányi Karán, illetve a kétéves tiszthelyettes képzést akár másfél év alatt végezheted 
el valamelyik rendészeti középiskolában (Adyliget, Körmend, Miskolc, Szeged). 

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT (tagozatkód: 6101, 6102, 

6111, 6112) 

Érdekel az üzleti élet? Szeretnél a kereskedelemben dolgozni? Akkor jó választás a keres-

kedelem-marketing osztály! Megtanulhatod, miért figyelünk oda egy reklámra, hogyan 

lehetsz sikeres vállalkozó, sőt áruforgalmi és raktározási ismereteket is szerezhetsz. Ta-

nulmányaid során felkészülsz arra, hogy egy vállalatnál logisztikai és szállítmányozási 

feladatokat irányíts. Az órán hallottakat megfigyelheted a szakmai kirándulásokon, a kör-

nyék nagy logisztikai központjaiban (pl. BI-KA Logisztika Kft.; SPAR Logisztikai Központ) A 

képzés során megismerkedsz a vállalkozási ügyintéző (OKJ 51 344 11) szakma alapjaival, 

a végzettséget előrehozott szakmai vizsgával akár meg is szerezheted. 
Mit szólnál hozzá, ha négy év tanulás után érettségivel és egy szakmával a kezedben már 

munkába is állhatnál, mint vasúti személypénztáros (OKJ 52 841 03)? Ha úgy érzed, hogy jó kommunikációs készséggel rendelkezel, 
szívesen tájékoztatnád az utazóközönséget, szereted a nyüzsgést, és alkalmasnak érezed magad pénz-
ügyekkel kapcsolatos, felelősségteljes munkára, akkor válaszd ezt a képzésünket! A vasút ösztöndíj-
szerződésével biztos lehet az elhelyezkedésed, és magas kezdő fizetésre számíthatsz! A közismereti 
tárgyak mellett kiemelt óraszámban tanulod leendő szakmád ismereteit! Érettségi bizonyítványod és 

szakmád birtokában, középiskolánkban további egy év alatt megsze-
rezheted a jegyvizsgáló (OKJ 54 841 10) szakképesítést! 
Tudni akarod, hogyan és mikor szabad egy vonatot elindítani? Érdekel, 

hogy milyen berendezések gondoskodnak a vasúti közlekedés bizton-

ságáról? A négyéves képzés keretében megtanulhatod a vasútforgalom megszervezését. Iskolánk saját 

építésű, forgalomirányítási vasúti szimulátora élménnyé varázsolja a tanulást! A vasút ösztöndíjszerződé-

sével biztos lehet az elhelyezkedésed, és magas kezdő fizetésre számíthatsz! A közismereti tárgyak mel-

lett magas óraszámban tanulod leendő szakmád ismereteit! Gyakorlati óráinkon testközelből ismerheted 

meg a vasút működését, mivel tanulóinkat rendszeresen visszük szakmai kirándulásokra a főbb vasúti 

csomópontokhoz (pl. Szolnok, Hatvan, Ferencváros). 

A képzés keretei között megtanulhatod az árufuvarozás és díjszabás gyakorlatát, hogyan kell megszervezni és irányítani a vonatra 

történő rakodást, és kezelheted a jegykiadó automatát is!  
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   INFORMATIKAI ÁGAZAT  

   (tagozatkód: 6122, 6121) 

Szívesen számítógépezel? Érdekelne az informatika kicsit mé-
lyebben is? Elgondolkodtál már azon, hogyan készülnek azok 
a számítógépes programok, telefonos applikációk, ame-
lyeket nap mint nap használsz? Szeretnél megtanulni progra-
mozni? Tudtad, hogy hazai munkaerőpiacon informatikus-
ként szinte azonnal állást találhatsz? Képzeld el, hogy az 
érettségi bizonyítványoddal együtt szakmával is rendel-
kezni fogsz, így máris munkába állhatsz mint irodai infor-

matikus (OKJ 52 481 02). Ha még egy évet maradsz középisko-
lánkban, akkor szoftverfejlesztőként (OKJ 54 213 05) képes 
leszel asztali, web valamint mobilalkalmazások fejlesztésére, helyi 
igényekhez való alakítására. Mindig is érdekelt, hogy mi van a 
számítógéped belsejében, hogyan tudnád régi alkatrészeidet kor-
szerűbbekre cserélni? Tanuld meg nálunk informatikai eszkö-
zeid szervizelését! A képzés során elsajátíthatsz hálózati ismere-
teket is, ráadásul CISCO laborunk erre kiváló segítséget is nyújt! 
És ez még nem minden, hiszen a programozás csínját-bínját is 
megismered. Az informatikai tantárgyak mellett hangsúlyt kap-
nak a gazdasággal kapcsolatos ismeretek is, pl. közgazdaságtan, 
számvitel és marketing. Ezt a modern, felelősségteljes szakmát 
választva magas kereseti lehetőségre számíthatsz! 
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SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
JENDRASSIK GYÖRGY GÉPIPARI SZAKGIMNÁZIUMA 
5000 Szolnok, Baross u. 37. Pf.: 186. 
tel.: 56/425-844, fax: 56/427-200 
e-mail cím: titkar1@gepipari-szolnok.hu 
weboldal: http://szolmusz.hu/jendrassik/ 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  
BAROSS GÁBOR GÉPIPARI, KÖZLEKEDÉSI  SZAKGIMNÁZIUMA ÉS  
SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
5000 Szolnok, Bán utca 9. 
tel: 56/341-710 
e-mail cím: barossg.szolnok@gmail.com 
weboldal: http://szolmusz.hu/baross/ 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI  
CENTRUM PETŐFI SÁNDOR ÉPÍTÉSZETI ÉS FAIPARI  
SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
5000 Szolnok, Petőfi utca 1. 
tel.: 56/420-203  
e-mail cím: szolnokiepfa@gmail.com 
weboldal: http://szolmusz.hu/epfa/ 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
PÁLFY-VÍZÜGYI SZAKGIMNÁZIUMA 
5000 Szolnok, Tiszaparti sétány 2-3.  
tel.: 56/424-955, fax: 56/513-925 
palfy.vizugyi@gmail.com 
weboldal: http://szolmusz.hu/palfy-vizugyi/ 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
KLAPKA GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉP-
ISKOLÁJA 
5100 Jászberény, Hatvani út 2. 
tel.: igazgatóság: 06-20/394-9349 
e-mail cím: klapkagyorgyszki@gmail.com  
weboldal: http://szolmusz.hu/klapka/ 

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM 
RÓZSA IMRE KÖZÉPISKOLÁJA és Kollégiuma 
5052 Újszász, Dózsa György út 23. 
Tel: 56/552-047, Fax: 56/552-076 
rozsaimrekozepiskola@gmail.com 
weboldal: www.ugszmi.hu 

Várunk minden érdeklődőt! 


