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Zalaegerszegi SZC Széchenyi István Technikum 

Minden tanévben pályakövetést végzünk a végzett tanulóink körében. A technikumban végzettek 35-40%-a 

tanul tovább felsőoktatási intézményekben. A szakképző évfolyamon végzettek 20%-a folytatja tanulmányait 

két éves érettségi felkészítő képzésben, valamint másodszakma tanulását felnőttképzési jogviszony keretében 

is szintén több tanulónk választja. 

Más intézményekben érettségizettek számára nappali és esti munkarendben is kínálunk szakmai képzéseket 

technikumban és szakképző osztályokban is. 

Pannon Egyetem 2019-ben elismerő oklevéllel köszönte meg, hogy intézményünkből érkezett a legtöbb 

tanuló az egyetem nyugat dunántúli képzőhelyeire. 

A technikusi oklevéllel rendelkezők a jövőben a szakképzettségük szakirányának megfelelő továbbtanulás 

esetén dönthetnek úgy, hogy a felvételi pontjuk számítása kizárólag a szakmai vizsgájuk eredménye alapján 

történjen, és a vizsga eredményétől függően akár 400 pontot is szerezhetnek a felsőoktatási felvételi 

eljárásban.  

Emellett természetesen jogosultak az általános szabályok szerint – például nyelvvizsga, sporteredmény, vagy 

szociális helyzet figyelembe vételével – szerezhető többletpontokra is.  

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. A képzés során matematikából, magyarból, 

történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, 

mint a gimnáziumban.  

Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettségizőnek 

nem kell ötödik érettségi tantárgyat választaniuk, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik, emelt szintű 

érettségi tárgyuk.  

Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, 

és még nyelvvizsgát is tehet.  
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Fenntartói engedélyezés alatt van az okleveles technikus képzésünk indítása, ami a technikumunkban 

végzettek felsőoktatási képzésének lerövidítését is jelenti a technikumban tanult szakmai tananyag 

beszámításával. 
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nem kell ötödik érettségi tantárgyat választaniuk, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik, emelt szintű 

érettségi tárgyuk.  

Az öt év elvégzése után a tanuló egyszerre kapja kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, 
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végzettek felsőoktatási képzésének lerövidítését is jelenti a technikumban tanult szakmai tananyag 

beszámításával. 

Az iskolánk a tavalyi tanévben az új szakmajegyzék szerinti Hő-és hangszigetelő részszakma képzést indított 

rövidített felnőttképzésben, önköltségesen. Új lehetőségként a gipszkartonszerelő részszakma 

megszerzésének lehetőségét is indítjuk a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Felnőttképzési munkatársaival 

együttműködve.  

Ösztöndíjak-támogatások-munkabér: 

Alapösztöndíjat kapnak a diákok technikumban 9. és 10. évfolyamon 8.370 Ft/hó, szakképző iskolában 9. 

évfolyamon 16.740 Ft-ot. 

Amennyiben a tanulók NEM iskolai tanműhelyben végzik a szakirányú oktatást, hanem duális partnereknél, 

szakképzési munkaszerződés keretében a gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás munkabért és 

további egyéb juttatásokat biztosít számukra, minimálbér 60-100%-ig (100.440-167.400Ft/hó) 

A végzősök tanulmányaik sikeres befejezése esetén, ha befejezik a képzést és szakmát szereznek, egyszeri 

pályakezdési juttatást is kaphatnak a szakmai vizsga eredményétől függően:133.920 Ft-301.320 Ft-ig  

Rászorultsági támogatást kapnak a hátrányos helyzetű diákok (lezárt tanév eredménye alapján) 3,5 átlag 

fölött, ennek összege 33.480 Ft/hó  

Intézményünkben minden szakunkon kapnak tanulóink ösztöndíjat! 

 

 


