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INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI  
MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ 

Intézmény neve:  Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, 
Nyomdaipari Szakközépiskola és  
Szakiskola 

Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király út 165.  
Telefon/fax: Tel/Fax: 36/516-068  
E-mail: info@iqpont.hu 
Honlap: www.iqpont.hu  
Igazgató neve: Matúzné Nagy Ildikó 
Pályaválasztási felelős neve:  Krekk Mária ig. helyettes 
Intézmény egyedi kódszáma: 101496 

TERVEZETT KÉPZÉSI FORMÁK, TAGOZATOK, OSZTÁLYOK,  
SZAKMACSOPORTOK ÉS EZEK BELS Ő KÓDSZÁMAI 

KÉPZÉSI–SZAKKÉPZÉSI CÉLCSOPORTOK 

1. Az iskolánkba jelentkez ő tanulók  az alábbi képzések közül választ-
hatnak: 
a) A 4 évfolyamos  gimnáziumi  osztályban a cél: az érettségire tör-

ténő felkészítés, valamint az egyetemekre, főiskolákra történő si-
keres felvételi A tanulóknak lehetőségük van fakultáció keretében 
szakmai érettségit tenni (informatika, közgazdaságtan, nyomda-
ipar, művészet, turisztika-vendéglátás, ügyvitel). 

b) 4+1 évfolyamos  szakközépiskolai ágazati képzés , amely a  
9. évfolyamtól az ágazatra előírt szakmai érettségi vizsgatárgy 
követelményei szerint felkészít a kötelező szakmai érettségi vizs-
gatárgyból tehető érettségi vizsgára és lehetőség van plusz 1 év-
folyamon emeltszintű OKJ-s szakmai bizonyítvány megszerzésé-
re. 

c) 8 évfolyamos általános iskolára épülő 3 éves  szakiskolai  kép-
zés, amelyben a tanulók OKJ-s alsó középfokú, ill. középfokú 
szakmai képzésben  vehetnek részt. 

d) A szakiskolát végzett tanulóknak lehetőséget biztosítunk +2 év 
alatt, sikeres felmérő vizsga alapján, nappali rendszerben az 
érettségire felkészülni. 
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2. Az érettségivel rendelkez ő tanulók az alábbi képzések közül vá-
laszthatnak:  
a) 21. életévüket még be nem töltött fiatalok a 13. évfolyamtól nap-

pali rendszerű szakképző évfolyamon tanulhatnak tovább  
b) 21. életévüket betöltött tanulók iskolarendszeren kívüli, felnőtt 

képzésben vehetnek részt.  
3. Távoktatás keretében érettségire való felkészítés.  

FELNŐTTKÉPZÉS EGÉSZ ÉVBEN 

Akkreditált képzéseink listája folyamatosan bővül. Kínálatunkat tekintse 
meg honlapunk felnőttképzési aloldalán (http://felnottkepzes.iqpont.hu). 

TAGOZATKÓDOK: 

GIMNÁZIUM 

Kód  évf.  
száma 

Tanterv Az oktatás f ő jellemz ője 

01 4 
kerettantervre  

épülő helyi 
tanterv 

Fakultáción belül szakmai érettségire való 
felkészítés (informatika, közgazdaságtan, 

nyomdaipar, művészet, turisztika-
vendéglátás, ügyvitel) 

02 4 
kerettantervre  

épülő helyi 
tanterv 

 
Rendészeti orientáció 

03 4 
kerettantervre  

épülő helyi 
tanterv 

 
Katonai orientáció 
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SZAKKÖZÉPISKOLA 

Kód évf.  
száma Ágazat Tanterv 

04 4+1 Informatika Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

05 4+1 Közgazdaságtan Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

06 4+1 Nyomdaipar Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

07 4+1 Művészet Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

08 4+1 Rendészet Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

09 4+1 
Informatikai- közgaz-
dasági katonai orien-

tációval 

Kerettantervre épülő  
helyi tanterv 

A szakközépiskolában az érettségire és szakképzésre  történ ő képzés 
párhuzamosan folyik. 

 

SZAKISKOLA 

Kód  évf.  
száma 

Szakma Az oktatás f ő jellemz ője 

10 3 Könyvkötő és nyom-
tatvány-feldolgozó 

Cél: szakképzés, érettségi, 
szakközépiskolába átjárhatóság 

11 3 Számítógép- szerelő, 
karbantartó 

Cél: szakképzés, érettségi, 
szakközépiskolába átjárhatóság 

Valamennyi képzés közvetlen célja, hogy a tanulókat felkészítsük a közép 
és emelt szint ű érettségire, valamint az azt követ ő munkaer ő piaci 
igény ű szakképzésre. 

A gimnáziumi évfolyamra minimum 3,5 tanulmányi átlageredménnyel ren-
delkezők jelentkezését várjuk. 

A szakiskolai képzésben résztvevő tehetséges tanulók  részére a szak-
középiskolába történő átjárhatóság  biztosított. 

A szakiskolai és szakközépiskolai képzés során speciális tantárgyi egysé-
gek tanításával segítjük elő a vállalkozóvá válást . 
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Érettségi kötelez ő tantárgyaink:  
• magyar nyelv és irodalom 
• matematika 
• történelem 
• angol/német idegen nyelv 
• ágazati szakmai érettségi tárgy 

 
Szabadon választott érettségi tantárgyaink:  

• informatika 
• közgazdasági alapismeretek 
• katonai alapismeretek 
• belügyi rendészeti alapismeretek 
• nyomdaipari alapismeretek 
• művészettörténet 
• testnevelés 

 
Oktatott idegen nyelv:   

• angol 
• német 
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AZ INTÉZMÉNY KÉPZÉSI AJÁNLATA 

 

SZAKMACSOPORTOK STRUKTÚRA  

OKJ-S SZAKMÁK 

 
 
 
 
 
 
 
 

Művészet, közm űvelődés, kommunikáció /4/  
OKJ 

száma 
 

Szakképzés 
megnevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

52 213 01 Mozgóképgyártó   ---- X 
53 213 03 Gyártásvezet ő  ---- X 
55 213 03 Korrektor   ---- X 

54 211 01 Dekorat őr  
---- X 

54 211 02 Divat - és stílu s-
tervező 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X  X 

54 211 03 Festő  ---- X 

54 211 04 Grafikus 1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

54 211 06 Ötvös, fémm ű-
ves  ---- X 

54 213 02 Kiadványsze r-
kesztő 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

54 213 03 Mozgókép - és 
animációkészít ő 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

55 214 01 Lakberendez ő  ---- X 
55 211 01 Aranym űves   ---- X 
55 211 03 Díszítő festő  ---- X 
55 211 04 Díszlettervez ő  ---- X 
55 211 05 Jelmeztervez ő  ---- X 
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Informatika /7/  

OKJ 
száma 

Szakképzés meg-
nevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

54 481 02 Gazdasági inform a-
tikus 

 ---- X 

54 481 03 
Infokommunikációs 
hálózatépít ő és 
üzemeltet ő 

1 évfolyam 
(1/13) X X 

54 481 04 Informatikai rend-
szergazda 

1 évfolyam 
(1/13) 
1 évfolyam 
(2/14) 

X X 

54 481 05 Műszaki informat i-
kus 

 ---- X 

51 481 01 Adatbázis kezel ő  ---- X 
51 481 03 Webmester   ---- X 
54 482 01 IT mentor   ---- X 
54 213 05 Szoftverfejleszt ő  ---- X 
55 213 05 Multimédia -

alkalmazásfejleszt ő 
 ---- X 

34 523 02 Számítógép -
szerelő, karbantar-
tó 

 
---- X 

 
Nyomdaipar /12/  

OKJ 
száma 

 

Szakképzés 
megnevezése  

Évfolyamok szá-
ma és jele  

Munkarend  
 

Iskola - 
rendszer ű Felnőtt 

34 543 06 
Könyvköt ő és 
nyomtatvány-
feldolgozó 

1 évfolyam (1/9) 
1 évfolyam (2/10) 
1 évfolyam (3/11) 

X X 

54 213 04 Nyomdaipari 
gépmester 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

55 213 06 Nyomdaipari 
technikus 

 ---- X 

21 527 01 Kézi könyvköt ő  ---- X 
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Közgazdaság /15/  

OKJ 
száma 

 

Szakképzés meg-
nevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

54 345 02 Nonprofit men e-
dzser  ------ X 

54 343 01 

Pénzügyi terméké r-
tékesít ő (bank, be-
fektetés, biztosí-
tás) 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) ------ X 

51 343 01 Banki, befekte tési 
termékértékesít ő  ------ X 

52 343 01 Közbeszerzési r e-
ferens  ------ X 

55 343 01 Biztosítási tanác s-
adó  ------ X 

55 343 02 Szakképesített 
bankreferens  ------ X 

54 344 01 
Pénzügyi -
számviteli ügyinté-
ző 

 ------ X 

54 344 02 Vállalkozási és 
bérügyintéz ő  ------ X 

51 344 01 Bérügyintéz ő  ------ X 

51 344 02 Társadalombiztos í-
tási ügyintéz ő  ------ X 

55 347 07 Vállalkozási mé r-
legképes könyvel ő  ----- X 

 

Környezetvédelem -vízgazdálkodás /14/  
OKJ 

száma 
 

Szakképzés meg-
nevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

54 850 01 Környezetvédelmi 
technikus  ---- X 

55 850 02 
Környezetvédelmi -
mérés 
szaktechnikus 

 ---- X 

55 850 04 
Települési körny e-
zetvédelmi 
szaktechnikus 

 ---- X 
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FELVÉTELI ELJÁRÁS GIMNÁZIUMBA, SZAKKÖZÉPISKOLÁBA ÉS  
SZAKISKOLÁBA 

NINCS központi felvételi eljárás 
 

Felvételre az általános iskolai (hozott) jegyek ala pján kerül sor az 
alábbiak figyelembe vételével: 

• az általános iskola 7. év végi és a 8. osztály félévi érdemjegyek 
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, 
informatika, testnevelés és rajz tantárgyakból. 

• Alkalmassági vizsga eredménye (rendészeti és katonai orientáció 
esetén): 

o általános intelligencia teszt 
o neveltségi szintfelmérés 

• Szóbeli meghallgatás során megmutatkozó személyiségjegyek. 

• Művészeti szakmacsoport esetén az elbeszélgetésre hoz ni kell 
3 db A3-as méretű tanulói munkát az alábbi technikákkal és té-
mákban: 

o tárgyak térben (csendéleti beállítás pl.: korsó, gyümölcs) 
o geometriai tárgyak ábrázolása (pl.: kocka, hasáb, henger, 

kúp stb.) 
o tematikus feladat szabadon választható témában és sza-

badon választott színes technikával 

Ügyvitel /16/  
OKJ 

száma 
 

Szakképzés 
megnevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

54 346 02 Ügyviteli titkár 1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 

Vendéglátás -turisztika /18/  
OKJ 

száma 
 

Szakképzés 
megnevezése  

Évfolyamok 
száma és jele  

Munkarend  
Iskola - 

rendszer ű Felnőtt  

54 812 03 Turisztikai sze r-
vező, értékesít ő 

1 évfolyam (1/13) 
1 évfolyam (2/14) X X 
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NYÍLT NAPJAINK ID ŐPONTJAI 

2014. november 13. 10.00-12.00 (csütörtök) 

Rendvédelmi és honvédelmi bemutatóval. 

 

2014. december 11. 10.00-12.00 (csütörtök) 

2015. január 12. 10.00-12.00 (hétfő) 
 

ISMERKEDŐ ELBESZÉLGETÉS IDŐPONTJAI 

2015. február 17. kedd 14.00 

2015. február 18. szerda 14.00 

Rendészeti, katonai orientáción: 

2015. február 19. csütörtök 14.00 

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA ID ŐPONTJA 

Rendészeti, katonai orientáción 

2015. február 19. csütörtök 12.00 

 

ALKALMASSÁGI VIZSGA HELYE 

Iskolánk székhelyén: 3300 Eger, Mátyás király út 165. 
 

Szakiskola esetén a képzési szaknak  
megfelel ő egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

 

Azok számára, akiknek a fenti időpontok egyike sem megfelelő egyéni, 
előre egyeztetett időpontban szívesen bemutatjuk iskolánkat.  

Abban az esetben, ha az általános iskola felkéri iskolánkat pályaválasz-
tási osztályf őnöki órán vagy pályaválasztási szül ői fórumon történ ő 
bemutatkozásra, szívesen eleget teszünk a felkérésnek. 
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EREDMÉNYEK KIHIRDETÉSE 

A felvételi eredményeket honlapunkon és az iskola aulájában nyilvános-
ságra hozzuk az alábbiak szerint: 

Ideiglenes felvételi jegyzék 2015. március 11-ig. 

Végleges felvételi jegyzék 2015. április 24-ig. 

 

EGYÉB INFORMÁCIÓ 

Kollégiumi férőhely biztosításában segítünk. 
 

JELENTKEZÉSI HATÁRID ŐK 

2015. február 13.: iskolánkba való felvételre 

2015. augusztus 22.: érettségi utáni OKJ-s képzésre 
 


