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Az intézmény típusa: műszaki szakközépiskola

OKJ szerinti képzés: építőipar, közlekedésépítő, földmérés 

(térinformatika) rendészet szakágazaton

- érettségire felkészítő általános műveltséget megalapozó oktatás 9-12. 

évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban a NAT-ra épülő 

kerettantervek alapján

- szakmai képesítő vizsgára felkészítő oktatás a 13. évfolyamon nappali

rendszerű iskolai oktatásban

- magasépítő technikus OKJ szám: 54 582 03

- mélyépítő technikus OKJ szám: 54 582 04

- útépítő és - fenntartó technikus OKJ szám: 54 582 05

- vasútépítő és - fenntartó technikus OKJ szám: 54 582 06

- földmérő, földügyi és térinformatika OKJ szám: 54 581 01

A teljes képzési idő: 4+1 év

A szakképző évfolyamra lépés feltétele:

- érettségi bizonyítvány

- szakmai egészségi alkalmasság



ÉPÍTŐIPAR ÁGAZAT

MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS

• Az épületek tervezésében, kivitelezésében, fenntartásában, az 

építkezések irányításában és az építési hatóságoknál dolgozhat. 

(műszaki rajzoló, építésvezető műszaki ügyintéző, építési előadó, 

építési vállalkozó)
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ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT

MÉLYÉPÍTŐ TECHNIKUS

• Olyan szakember, aki az építkezések minden fázisával 

megismerkedik, többféle szakmához is kapcsolódó ismeretekre van 

szüksége. Szerkeszti, kidolgozza a vázlatterveket, építési, 

engedélyezési terveket, részt vesz a műszaki leírás elkészítésében.
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KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ÁGAZAT

ÚTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS

• A közutak, hidak tervezésében, kivitelezésében, üzemeltetésében 

középvezetői munkakörben helyezkedhet el (műszaki ügyintéző, 

munkavezető, laboráns, földmérő, építési előadó).
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KÖZLEKEDÉSÉPÍTŐ ÁGAZAT

VASÚTÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ 
TECHNIKUS
• Közvetlen összekötő szerepet tölt be az építésvezető, és a művezető, 

valamint a szakmunkások között. Olyan szakemberek, akik képesek 

ellátni a vasútépítés, üzemeltetés és fenntartás részfeladatait. 

Korszerű geodéziai műszerek segítségével felmérési, kitűzési munkát 

végeznek.
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FÖLDMÉRŐ ÁGAZAT

FÖLDMÉRŐ, FÖLDÜGYI ÉS 
TÉRINFORMATIKAI TECHNIKUS
• Bármely szakterületen általános informatikusként elhelyezkedhet. A 

földhivatalok, a közigazgatás, az építőipar, közlekedés, valamint 

ezek és más területek informatikai rendszereit kezeli.
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RENDÉSZET ÁGAZAT

FEGYVERES SZERVEK ÉS 
VAGYONVÉDELMI ISMERETEK
• A rendőrtiszt-helyettes képző középiskolában, vagy a rendőrtiszti 

főiskolán továbbtanulás

• Szakmai érettségivel FEOR számos végzettség: Egyéb személy- és 

vagyonvédelmi foglalkozású (személy és vagyonőr, segédfelügyelő) 

/– nem fegyveres!/

WWW.JAKY.HU



ISKOLÁNK SZOLGÁLTATÁSAI

• 23 tanterem, 2 laboratórium, 7 tanműhely

• 6 számítógépterem internet hozzáféréssel

• 1 multimédiás nyelvi labor

• Tornacsarnok, sportpálya

• Kultúrterem színpaddal

• 15 ezer kötetes könyvtár

• Jákuckó – Közösségi hely tanulóinknak
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CSOPORTBONTÁSBAN, MAGASABB 
ÓRASZÁMBAN TANÍTJUK A KÖVETKEZŐ 
TANTÁRGYAKAT

• Idegen nyelv (angol/német)

• Magyar nyelv

• Matematika

• Informatika

• Szakmai tantárgyak
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TOVÁBBTANULÁSRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS
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Az érettségi vizsga kötelező tantárgyai: magyar nyelv és 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, szakmai 

alapismeretek

Emelt szintű érettségire felkészítés többletórái (igény szerint)

ECDL vizsgára felkészítés



TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK

• felzárkóztatás

• tehetséggondozás

• diáksportkörök, tömegsport

• könyvtárhasználat

• felkészítés tanulmányi versenyekre

• érettségi, képesítő vizsga felkészítők
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ORSZÁGOS VERSENYEREDMÉNYEK 
AZ ELŐZŐ TANÉVEKBEN

• OSZTV magasépítő 3. helyezés

• OSZTV útépítő 3., 5., 6. helyezés

• Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 3. helyezés

• Itthon Otthon földrajz verseny 3. helyezés

• II. Hidak és hídépítők makett verseny 3. helyezés
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ERASMUS
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Az ERASMUS pályázat keretében tanulóink többször is 3 

hetes külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt.



KULTURÁLIS PROGRAMOK

• Operakaland

• Versünnepen való részvétel

• Múzeumi látogatások

• Színházi kulisszajárás

• Színházlátogatás

• Városi ünnepségeken való szereplés
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KÜLSŐ KAPCSOLATOK

• tanulmányi,- osztálykirándulások, szakmai rendezvények, 

a szakmai cégekkel, szervezetekkel fenntartott 

együttműködés
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A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS ÉS MENZAI 
ELLÁTÁS

• Kollégiumi elhelyezés: 

József Attila Középiskolai Fiúkollégiumban
Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. (Az iskolától gyalogosan 7 perc alatt 

megközelíthető.)

• Menzai ellátás: 

Nemes Nagy Ágnes Középiskolai Leánykollégiumban
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 15. (Az iskolától gyalogosan 3 perc alatt 

megközelíthető.)
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HOL IS VAGYUNK MI? 

• Az intézmény 

Székesfehérvár 

központjában található, 

az autóbusz és a 

vasútállomástól 

gyalogosan 10 perc 

alatt megközelíthető.

• A képzés egésze, a 

szakmai gyakorlat is, az 

iskola épületében folyik.
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MIÉRT ÉRDEMES HOZZÁNK 
JELENTKEZNI?

• Olyan szakirányban tanulhatsz tovább amelyre biztosan 

alapozhatod a jövődet.

• Biztosan el tudsz helyezkedni a szakmádban.

• Könnyedén továbbtanulhatsz szakirányú egyetemen vagy 

főiskolán.

• Szakmai gyakorlat külföldön.
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A FELVÉTEL RENDJE ISKOLÁNKBA

31-es kódszám

építőipar szakágazat

FEOR: 7515/23

Szerkezeti szerelő

2 osztály

32-es kódszám Rendészet ágazat 1 osztály

33-as kódszám

közlekedésépítő ágazat

FEOR: 7919/1

Aszfaltozó és útépítő 

1 osztály

34-es kódszám

földmérés ágazat

FEOR: 7919/7 1 osztály
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A szakközépiskolába a jelentkezés a szakirány 

megjelölésével történik.

A 9. évfolyamon induló osztályok:



FELVÉTELI PONTOK KISZÁMÍTÁSA
Az iskolába jelentkező tanulóknak

központi írásbeli felvételi vizsgán kell

részt venniük, kivételt képez a

közlekedésépítő ágazat. Szóbeli

vizsga is van.

A jelentkezők felvételi pontszámát az

érettségi tárgyak (magyar, történelem,

matematika, idegen nyelv, fizika –

rendészet ágazaton testnevelés) 7. év

végi és 8. félévi általános iskolai

érdemjegyei, valamint a felvételi

eredmények alapján alapján állapítjuk

meg.
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A beérkezett felvételi lapokon lévő

érdemjegyekből, számított pontszámok

és a felvételi eredmények alapján

alakítjuk ki a jelentkezők sorrendjét.



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET!
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Szabóné Szommer Ildikó

tagintézmény-vezető


