
2021-22 TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC 

Cserháti Sándor Technikum és Kollégium



VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK

Szakképző Iskola 3 év

Technikum 5 év

Szakgimnázium 4+1 év



Szakképző Iskola

• A szakképző iskolában szakember képzés folyik.

• Ágazat választása után 1 évig ágazati alapozás.

• 9. évfolyamot követően szakmaválasztás.

– 2 év szakmatanulás - elsősorban vállalati körülmények 

között, duális képzés keretében.

• 9. évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer.

• Általános szakképzési ösztöndíj 1 évig. A 

továbbiakban:

– Duális képzés esetén szakképzési munkaszerződés, vagyis 

jövedelem.

– Iskolai tanműhelyi képzés esetén tanulmányi átlagtól függő 

ösztöndíj.



Szakképző Iskola

GÉPÉSZET

• Gépi és CNC forgácsoló

• CNC programozó

• Ipari gépész

• Szerszám- és 
készülékgyártó

ELEKTRONIKA ÉS 
ELEKTROTECHNIKA

• Elektronikai műszerész



Technikum

• Ágazat választása után 2 évig ágazati alapozás.

• 10. évfolyam után szakmaválasztás.

• Az 5. év elvégzése után egyszerre szerezhető 

érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél..

• Általános szakképzési ösztöndíj 2 évig. A 

továbbiakban:

– Duális képzés esetén szakképzési munkaszerződés, vagyis 

jövedelem.

– Iskolai tanműhelyi képzés esetén továbbra is ösztöndíj.



Technikum

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:

• A kötelező érettségi tárgyakból ugyanaz a tananyagtartalom, 

mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból 

érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi 

lehetőséggel.

• Egy idegen nyelv; nyelvvizsga lehetősége

• Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel 

a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.

• A technikusi vizsga emelt szintű érettségi 

tantárgynak számít => egyenes út a 

továbbtanuláshoz.



Technikum 

GÉPÉSZET

• Gépésztechnikus

• Gépgyártástechnológiai 
technikus

SPECIALIZÁLT GÉP-
ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS

• Gépjármű 
mechatronikai 
technikus – szerviz 
szakmairány 
(autószerelő)

ELEKTRONIKA ÉS 
ELEKTROTECHNIKA

• Elektronikai technikus

• Automatikai technikus

INFORMATIKA ÉS 
TÁVKÖZLÉS

• Infokommunikációs 
hálózatépítő és 
üzemeltető technikus

SPORT

• Fitness-wellness 
instruktor

HONVÉDELEM

• Honvéd kadét –
elektronikai 
technikus 
szakmairány



Szakgimnázium

4+1 év: 12. végén érettségi, 13. végén szakmai vizsga

• Pedagógia

– Pedagógiai munkatárs - szakképzettség



Elérhetőségeink

Nyíltnapok:

2020. november 07. 9.00-12.00

2020. november 28. 9.00-12.00

2021. január 13. 09:00-12:00

OM azonosító: 203044

Telephely kódja: 009

KÖSZÖNÖM A 

FIGYELMET!


