
 

 

2021/2022- es tanévben tervezett képzések 

 

Technikum: 

 

- 1111 Specializált gép - és járműgyártás ágazat: 5 év (Gépjármű mechatronikai technikus 5 0716  

 19 04) 

- 1112 Épületgépész ágazat: 5 év (Épületgépész technikus 5 0732 07 01) 

- 1113 Turizmus - vendéglátás ágazat: 5 év (Szakács szaktechnikus 5 1013 23 02) 

- 1114 Turizmus - vendéglátás ágazat: 5 év (Vendégtéri szaktechnikus 5 1013 23 08) 

- 1115 Közlekedés és szállítmányozás (Postai üzleti ügyintéző 5 1041 15 07) 

 

Szakképző iskola:  

- 2221 Turizmus - vendéglátás ágazat: 3 év Szakács 4 1013 2305 

- 2222  Turizmus – vendéglátás ágazat 3 év Pincér – vendégtéri szakember 4 1013 23 04 

- 2223 Gépészet ágazat 3 év Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07 

- 2224 Gépészet ágazat 3 év Hegesztő 4 0715 10 08 

- 2225 Gépészet ágazat 3 év Épület – és szerkezetlakatos 4 0732 10 03 

- 2226 Fa és bútoripar ágazat 3 év Asztalos 4 0722 08 01 

- 2227 Építőipar ágazat 3 év Kőműves 4 0732 06 08 

- 2228 Építőipar ágazat 3 év Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05 

- 2229 Specializált gép - és járműgyártás ágazat 3 év Járműkarosszéria – előkészítő, 

 felületbevonó 4 0716 19 10 

 

1111  
Gépjármű mechatronikai 

technikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

specializált gép- és járműgyártás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): gépjárműmechatronikai technikus 

Még nem jóváhagyott megjegyzés: Szervíz szakirány 

 

 

1112  Épületgépész technikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

 



 

megfelelés szükséges 

épületgépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): épületgépész technikus 

 

1113  Szakács szaktechnikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): szakács szaktechnikus 

 

 

1114  Vendégtéri szaktechnikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): vendégtéri szaktechnikus 

 

 

1115  Postai ügyintéző  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

közlekedés és szállítmányozás ágazat 

 



 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): postai üzleti ügyintéző 

2221  Szakács  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): szakács 

 

)  

2222  Pincér  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): pincér - vendégtéri szakember 

 

 

2223  Gépi forgácsoló  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

 



 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): gépi és CNC forgácsoló 

 

2224  Hegesztő  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): hegesztő 

 

 

2225  Szerkezetlakatos  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): épület- és szerkezetlakatos 

 

 

2226  Asztalos  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

fa- és bútoripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): asztalos 

 

 



 

2227  Kőműves  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

építőipar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): kőműves 

 

 

2228  Festő, mázoló, tapétázó  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

építőipar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): festő, mázoló, tapétázó 

 

 

2229  
Járműkarosszéria 

előkészítő, felületbevonó  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

specializált gép- és járműgyártás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): járműkarosszéria-előkészítő, felületbevonó 

 

 

 



 

Felvételi tájékoztató a leendő 9. évfolyamosok számára: 2021. március 16. 

(kedd) 8:00 a Vay Miklós Református Többcélú Szakképző Intézmény – 

Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon épületében 3950 Sárospatak, Arany 

János u. 5. 

Beiratkozás időpontja: 2021. június 22. (kedd) 8:00 

Iskolánk diákjai számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Jelentkezni 

lehet a kitöltött jelentkezési lappal, melyet iskolánk titkárságán lehet beszerezni. 

Jelentkezési határidő 2021. június 22. (kedd) 

  

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és az adott szakmákban előírt 

pályaalkalmassági vizsgálat a felvételi tájékoztató napján (2021. március 16.) 

konkrétan kerül meghatározásra.  


