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Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4  
Telefon/Fax: 96/203-361 

E-mail: info@gyoriszc.hu, Honlap: www.gyoriszc.hu 
Kancellár: Gede Eszter 

Főigazgató: Hartyándiné Frey Aranka 
Szakmai főigazgató-helyettes: Csörgits Krisztián 

OM azonosító: 203037 
 

 

2015. július 1-én Győrben két szakképzési centrum alakult a Győri Műszaki Szakképzési 
Centrum és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. 2019. augusztus 1-től a két centrum 
együtt működik tovább Győri Szakképzési Centrum néven. 

Tagintézményeink: 

Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Győri SZC Szabóky Adolf Szakiskolája 

Győri SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma 

Győri SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 
Győri SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma 

Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája PÁGISZ 

Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma 

Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 

Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Győri SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma 

Győri SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

http://www.gyoriszc.hu/
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Győri SZC Haller János Általános Iskolája, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Győri SZC Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskolája, Informatikai és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 

Győri SZC Móra Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szakgimnáziuma 

 

Centrumunk fő feladata a szakképzett munkaerő biztosítása a térség fejlődése 

szempontjából kulcsfontosságú ágazatokhoz tartozó területeken. 

Iskoláink szoros kapcsolatban állnak a győri és Győr környéki kis és nagyvállalatokkal, így 

diákjaink a duális szakképzés keretében olyan gyakorlati képzőhelyeken tanulhatnak, 

amelyek a későbbiekben munkavállalóként is megélhetést biztosítanak, vonzó 

munkakörnyezetet kínálnak. 

Célunk, hogy a pályaválasztás előtt álló diákokat és az Őket segítő szülőket támogassuk 

abban, hogy a tanulók sikeresen ki tudják választani a számukra legmegfelelőbb szakmát. 

Segítséget nyújtunk abban, hogy: Mely szakmában lehetnek sikeresek? Milyen szempontok 

alapján válasszanak iskolát? A jól megválasztott szakmával megteremthető az élethosszig 

tartó elhelyezkedés, munkavállalás lehetősége. 

 

http://www.gyoriszc.hu/
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GYŐRI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ  

KÖZÉPISKOLÁJA, TURISZTIKAI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

Cím: 9024 Győr, Örkény I. utca 8–10.  

Telefon: 96/510-670 

E-mail: titkar@krudy.gyor.hu 

Honlap: www.krudy.gyor.hu 

Igazgató: Bejcziné Mosolits Erika 

Fogadóóra: előzetes egyeztetés alapján 

OM azonosító: 203037 

TAGOZATKÓDOK: 

Tanulmányi terület 
Egyedi 

kód 

Ágazat sorszáma, 

megnevezése 

Szakmacsoport 

sorszáma, 

megnevezése 

Megszerezhető 

szakképesítési kimenet 

azonosító száma, 

megnevezése 

Magyar-német két 

tanítási nyelvű 

turisztikai technikum 

1311 
XXVIII. 

Turisztika 

18. Vendéglátás-

turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 

Turisztikai technikum 

(angol-német) 
1312 

XXVIII. 

Turisztika 

18. Vendéglátás-

turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 

Vendéglátóipari 

technikum – cukrász 

szaktechnikus (német) 

1313 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 

54 811 02 Cukrász 

szaktechnikus 

Vendéglátóipari 

technikum – szakács 

szaktechnikus (német) 

1314 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 

54 811 03 Szakács 

szaktechnikus 

Vendéglátóipari 

technikum – 

pincér/vendégtéri 

szaktechnikus (angol) 

1315 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 

54 811 04 Vendégtéri 

szaktechnikus 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

cukrász (német) 

1321 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 
34 811 01 Cukrász 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

cukrász (angol) 

1322 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 
34 811 01 Cukrász 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

pincér (német) 

1323 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 

34 811 08 Pincér-

vendégtéri szakember 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

pincér (angol) 

1324 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 

34 811 08 Pincér-

vendégtéri szakember 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

szakács (német) 

1325 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 
34 811 04 Szakács 

Vendéglátóipari 

szakképző iskola – 

szakács (angol) 

1326 
XXVII. 

Vendéglátóipar 

18. Vendéglátás-

turisztika 
34 811 04 Szakács 

http://www.gyoriszc.hu/
mailto:titkar@krudy.gyor.hu
http://www.krudy.gyor.hu/
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Magyar-angol két 

tanítási nyelvű 

gimnázium (második 

idegen nyelv: német) 

1301    

Magyar-angol két 

tanítási nyelvű 

gimnázium (második 

idegen nyelv: olasz) 

1302    

Magyar-német két 

tanítási nyelvű 

gimnázium (második 

idegen nyelv: angol) 

1303    

Reál gimnázium 

(angol-német) 
1304    

Humán gimnázium 

(angol-német) 
1305    

 

http://www.gyoriszc.hu/
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Felvehető létszám:  

Tanulmányi terület 
Ágazat sorszáma, 

megnevezése 

Megszerezhető szakképesítési 

kimenet azonosító száma, 

megnevezése 

Indítandó 

osztályok 

száma 

Felveh

ető 

létszá

m 

Magyar-német két tanítási 

nyelvű turisztikai technikum 
XXVIII. Turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 
1 34 

Turisztikai technikum  

(angol-német) 
XXVIII. Turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 
1 34 

Vendéglátóipari technikum – 

cukrász szaktechnikus 

(német) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

54 811 02 Cukrász 

szaktechnikus 
0,5 17 

Vendéglátóipari technikum – 

szakács szaktechnikus 

(német) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

54 811 03 Szakács 

szaktechnikus 
0,5 17 

Vendéglátóipari technikum – 

pincér/vendégtéri 

szaktechnikus (angol) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

54 811 04 Vendégtéri 

szaktechnikus 
1 34 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – cukrász (német) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
34 811 01 Cukrász 0,5 12 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – cukrász (angol) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
34 811 01 Cukrász 0,5 12 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – pincér (német) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

34 811 08 Pincér-vendégtéri 

szakember 
0,5 12 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – pincér (angol) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 

34 811 08 Pincér-vendégtéri 

szakember 
0,5 12 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – szakács (német) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
34 811 04 Szakács 1 24 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – szakács (angol) 

XXVII. 

Vendéglátóipar 
34 811 04 Szakács 1 24 

Magyar-angol két tanítási 

nyelvű gimnázium (második 

idegen nyelv: német) 

  1 34 

Magyar-angol két tanítási 

nyelvű gimnázium (második 

idegen nyelv: olasz) 

  0,5 17 

Magyar-német két tanítási 

nyelvű gimnázium (második 

idegen nyelv: angol) 

  0,5 17 

Reál gimnázium  

(angol-német) 
  0,5 17 

Humán gimnázium  

(angol-német) 
  0,5 17 
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Képzési idő:  

Tanulmányi terület 
Ágazat sorszáma, 

megnevezése 

Megszerezhető 

szakképesítési kimenet 

azonosító száma, 

megnevezése 

Képzési idő 

Magyar-német két tanítási 

nyelvű turisztikai technikum 
XXVIII. Turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 
6 év 

Turisztikai technikum  

(angol-német) 
XXVIII. Turisztika 

54 812 04 Turisztikai 

technikus 
5 év 

Vendéglátóipari technikum – 

cukrász szaktechnikus (német) 
XXVII. Vendéglátóipar 

54 811 02 Cukrász 

szaktechnikus 
5 év 

Vendéglátóipari technikum – 

szakács szaktechnikus (német) 
XXVII. Vendéglátóipar 

54 811 03 Szakács 

szaktechnikus 
5 év 

Vendéglátóipari technikum – 

pincér/vendégtéri 

szaktechnikus (angol) 

XXVII. Vendéglátóipar 
54 811 04 Vendégtéri 

szaktechnikus 
5 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – cukrász (német) 
XXVII. Vendéglátóipar 34 811 01 Cukrász 3 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – cukrász (angol) 
XXVII. Vendéglátóipar 34 811 01 Cukrász 3 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – pincér (német) 
XXVII. Vendéglátóipar 

4 811 08 Pincér-vendégtéri 

szakember 
3 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – pincér (angol) 
XXVII. Vendéglátóipar 

4 811 08 Pincér-vendégtéri 

szakember 
3 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – szakács (német) 
XXVII. Vendéglátóipar 34 811 04 Szakács 3 év 

Vendéglátóipari szakképző 

iskola – szakács (angol) 
XXVII. Vendéglátóipar 34 811 04 Szakács 3 év 

Magyar-angol két tanítási 

nyelvű gimnázium  

(második idegen nyelv: német) 

  5 év 

Magyar-angol két tanítási 

nyelvű gimnázium  

(második idegen nyelv: olasz) 

  5 év 

Magyar-német két tanítási 

nyelvű gimnázium  

(második idegen nyelv: angol) 

  5 év 

Reál gimnázium  

(angol-német) 
  4 év 

Humán gimnázium  

(angol-német) 
  4 év 
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A felvétel feltétele:  

Technikumi képzések tekintetében 

Magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai technikum  

Felvételi feltételek: 

- általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- felvételi elbeszélgetés. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján 

mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban 

részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.  

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy 

osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

A 120 legjobb eredményt (hozott és írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. 

A felvételi elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető 

pontszám: 20 pont. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv tanulása iránt elkötelezett, 

szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk. 

Turisztikai technikum  

Felvételi feltételek: 

- általános iskolai jó és jeles tanulmányi eredmények, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján 

mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban 

részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.  

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy 

osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

Vendéglátóipari technikum (cukrász szaktechnikus, szakács szaktechnikus, vendégtéri szaktechnikus) 

Felvételi feltételek:  

- jó általános iskolai tanulmányi eredmény,  

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

http://www.gyoriszc.hu/
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Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény 

alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos 

elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával.  

A felvételi pontok számítása: 

Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy 

osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.  

A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: 2020. március 7. 8 óra 

Szakképző iskolai képzés tekintetében 

Vendéglátóipari szakképző iskola (cukrász, pincér, szakács) 

Felvételi feltételek:  

Az adott szakképesítésre csak olyan tanuló vehető fel, aki az adott szakmai és vizsgakövetelményekben előírt 

egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.  

A felvételi pontok számítása: 

A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év végi és a 8. osztály 

félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege.  

Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi 

tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy 

eredményének beszámításával. 

Pályaalkalmassági vizsgálat: 2020. március 7. 8 óra 

Gimnáziumi oktatás tekintetében 

Magyar–angol és magyar–német két tanítási nyelvű gimnázium 

Felvételi feltételek:  

- általános iskolai jeles tanulmányi eredmény, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből, 

- felvételi elbeszélgetés. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény 

alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos 

elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán egységesen 100 pont.  

http://www.gyoriszc.hu/
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A magyar nyelv felvételire 60 pont, a matematikára 40 pont szerezhető. A 120 legjobb eredményt (hozott és 

írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi elbeszélgetésen a 

jelentkezők rátermettségéről, alkalmasságáról győződünk meg. A szerezhető pontszám: 20 pont. Az eddigi 

gyakorlatnak megfelelően a jeles eredményű, az idegen nyelvek tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók 

jelentkezését várjuk. 

Reál és humán gimnázium 

Felvételi feltételek:  

- általános iskolai jeles tanulmányi eredmény, 

- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből. 

Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes szakértői vélemény 

alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos 

elbírálásban részesíthető más tárgy eredményének beszámításával. 

A felvételi pontok számítása:  

Hozott pontok: minden gimnáziumi osztályba egységesen 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

magyar nyelv és irodalom (a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv 

osztályzatainak összege szorozva kettővel.  

Szerzett pontok:  

Központi írásbeli felvételi vizsga: minden gimnáziumi osztályban egységesen 100 pont.  

A humánorientált osztályban a magyar nyelv írásbelire 60 pont, a matematikára 40 pont szerezhető. 

A reálorientált osztályban a matematika felvételire 60 pont, a magyar nyelv felvételire 40 pont szerezhető. 

Felvételi vizsga ideje: 

Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2020. január 18. 10 óra  

Pótló írásbeli felvételi nap: 20209. január 23. 14 óra 

A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2020. március 4. 5. és 6. (Csak a két tanítási nyelvű gimnáziumi és 

technikus képzésbe jelentkezők számára. A felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a 

jelentkezőket.) 
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A képzések jellemzői: 

Ma a Krúdy Győr és a régió elismert és népszerű oktatási intézménye. Nevünk jól cseng diákok és szülők, 

szakmai szervezetek körében egyaránt. Három képzési típust működtetünk az alapítástól eltelt több mint 30 

tanévben, mely szimbiózis kölcsönösen fejlesztő hatással jár mindegyik elemére. Ilyen sajátos fejlesztési 

lehetőségek kevés iskolának adatnak meg. Gimnáziumi képzésünk elsősorban a felsőfokú intézményekben való 

továbbtanulásra készít fel négy illetve öt tanév alatt. A turisztikai technikumi képzés lehetővé teszi a 

továbbtanulást - akár idegen nyelvű képzésben - éppúgy, mint a szakmában való elhelyezkedést. A 

vendéglátóipari technikumban az érettségi mellé biztosítjuk a szakmai ismeretek elsajátítását és a további 

képzés lehetőségét. Szakképző iskolai képzésünkben a munkaerő piacon keresett szakmákat - szakács, cukrász, 

pincér – sajátíthatnak el a nálunk tanuló diákok. Mind beiskolázási, mind továbbtanulási illetve elhelyezkedési 

mutatóink az intézmény hatékony működését jelzik. Diákjaink körében büszkeséget, öntudatot, összetartó erőt 

jelent krúdysnak lenni.  

A technikusképzések tekintetében 

Magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai technikum  

Tagozatkód: 1311 

Célnyelv: német 

Szakmai idegen nyelv: angol 

A képzési idő: 6 év. 

Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy az anyanyelvi és az 

idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár 

magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják.  

Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat: 

- német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára,  

- egy kötelező és egy szabadon választott kötelező tantárgyból német nyelven, legalább középszintű érettségi 

vizsgára;  

- angol nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára. 

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

egyenértékű okiratnak minősül. 

A hatéves képzés keretein belül az első (előkészítő) évfolyamon intenzív német nyelvoktatás folyik heti 19 

órában. Az előkészítő évfolyam (KNY) végén tanulóink középfokú (B2) nyelvvizsgát tesznek német nyelvből. 

A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német nyelven tanulnak.  

Az első két év (9. és 10.) ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban (11. 12. és 13. évfolyam) 

duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulók munkaszerződéssel rendelkeznek, amely a képzés alatt 

jövedelemhez juttatja a tanulót. A 12. évfolyam végén a négy kötelező közismereti tárgyból előrehozott 

érettségit tesznek a diákok, a 13. év végén letett technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik 

érettségi tárgy. Így a tanuló a 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló (érettségi és technikusi) 

bizonyítványt kap. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy a jó eredménnyel 

végzettek szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban 
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azonos ágazaton belül. A technikusi képzésben a jó eredményt elérő diákok esetében az ösztöndíjrendszer 

megteremti a lehetőséget a pályakezdés támogatásának. 

Megszerezhető végzettség: 54 812 04 Turisztikai technikus.  

A szakma irányai: Turisztikai szervező vagy Idegenvezető 

Turisztikai technikum  

Tagozatkód: 1312 

Első idegen nyelv: angol nyelv 

Szakmai idegen nyelv: német nyelv 

A képzési idő: 5 év. 

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A duális képzés 

időszakában a tanulók munkaszerződéssel rendelkeznek, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A 

12. évfolyam végén a négy kötelező közismereti tárgyból előrehozott érettségit tesznek a diákok, a 13. év végén 

letett technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a tanuló a 13. év végi 

sikeres vizsga után két végzettséget igazoló (érettségi és technikusi) bizonyítványt kap. A technikumban 

megszerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy a jó eredménnyel végzettek szakmai vizsgájuk eredményének 

figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül. A technikusi képzésben 

a jó eredményt elérő diákok esetében az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőséget a pályakezdés 

támogatásához. 

Megszerezhető végzettség: 54 812 04 Turisztikai technikus.  

A szakma irányai: Turisztikai szervező vagy Idegenvezető 

Vendéglátóipari technikum 

Vendéglátóipari technikum – cukrász szaktechnikus  

Tagozatkód: 1313 

Idegen nyelv: német nyelv 

Vendéglátóipari technikum – szakács szaktechnikus  

Tagozatkód: 1314 

Idegen nyelv: német nyelv 

Vendéglátóipari technikum – pincér/vendégtéri szaktechnikus 

Tagozatkód: 1315 

Idegen nyelv: angol nyelv 

A képzési idő: 5 év. 

Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés folyik. A duális képzés 

időszakában munkaszerződéssel rendelkeznek, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A 12. 

évfolyam végén a négy kötelező közismereti tárgyból előrehozott érettségit tesznek a diákok, a 13. év végén 

letett technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így a tanuló a 13. év végi 

sikeres vizsga után két végzettséget igazoló (érettségi és technikusi) bizonyítványt kap. A technikumban 

megszerzett tudás megteremti a lehetőséget, hogy a jó eredménnyel végzettek szakmai vizsgájuk eredményének 

figyelembevételével továbbtanulhassanak a felsőoktatásban azonos ágazaton belül. A technikusi képzésben 
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a jó eredményt elérő diákok esetében az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőséget a pályakezdés 

támogatásához. 

Megszerezhető végzettség:  

54 811 02 Cukrász szaktechnikus 

54 811 03 Szakács szaktechnikus 

54 811 04 Vendégtéri szaktechnikus 

Szakképző iskolai képzés tekintetében 

Vendéglátóipari szakképző iskola – cukrász  

Tagozatkód: 1321 Tagozatkód: 1322 

Idegen nyelv: német nyelv Idegen nyelv: angol nyelv 

Vendéglátóipari szakképző iskola – pincér  

Tagozatkód: 1323 Tagozatkód: 1324 

Idegen nyelv: német nyelv Idegen nyelv: angol nyelv 

Vendéglátóipari szakképző iskola – szakács  

Tagozatkód: 1325 Tagozatkód: 1326 

Idegen nyelv: német nyelv Idegen nyelv: angol nyelv 

A képzési idő: 3 év. 

Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik munkaszerződés 

keretén belül. Az ágazati alapképzés ágazati alapvizsgával zárul a 9. évfolyam végén. Az ágazati alapvizsga 

alkalmas egyszerű munkakörök betöltésére. A végzés után nyitott a lehetőség az érettségi vagy akár a technikusi 

képzettség megszerzésére. A szakképző iskolában mindenki szakképzési ösztöndíjat kap, a tanulói juttatás a jó 

eredményt elérő diákok esetében elérheti a minibálbért.  

Megszerezhető végzettség:  

34 811 01 Cukrász 

34 811 08 Pincér-vendégtéri szakember 

34 811 04 Szakács 

Gimnáziumi oktatás tekintetében 

Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnázium 

Tagozatkód: 1301 

Célnyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

Magyar–angol két tanítási nyelvű gimnázium 

Tagozatkód: 1302 

Célnyelv: angol 

Második idegen nyelv: olasz 

Magyar–német két tanítási nyelvű gimnázium 

Tagozatkód: 1303 
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Célnyelv: német 

Második idegen nyelv: angol 

A képzési idő: 5 év. 

A képzés az első (előkészítő) évfolyamon intenzív nyelvoktatással kezdődik heti 19 órában. Az előkészítő 

évfolyam (KNY) végén tanulóink középfokú (B2) nyelvvizsgát tesznek a célnyelvből. A tanulók mindegyik 

évfolyamon legalább három tantárgyat angol, illetve német nyelven tanulnak. Célunk EU-konform ismeretek 

átadása célnyelven (angolul, illetve németül), továbbá olyan tárgyak tanítása két nyelven is (magyar–angol, 

illetve magyar-német), amelyek humán és reál irányú továbbtanulás esetén is hasznosíthatóak. A második 

évfolyamtól emelt óraszámban folyik a második idegen nyelv (a német vagy az olasz vagy az angol) tanítása 

is. 

A két tanítási nyelvű oktatás nem azonos a nyelvi előkészítő képzéssel. A magyar-angol két tanítási nyelvű 

képzésben a tanítás egyidejűleg két nyelven, magyarul és angolul folyik történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek, matematika, földrajz és célnyelvi civilizáció tantárgyakból, a magyar-német két tanítási nyelvű 

képzésben pedig a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek, földrajz, biológia és célnyelvi civilizáció 

tantárgyakból. Célunk, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink 

alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár angol, illetve német nyelven folytassák. 

Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat: 

- célnyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára;  

- két kötelező tantárgyból célnyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;  

- egy választható tantárgyból célnyelven, legalább középszintű érettségi vizsgára;  

- második idegen nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára. 

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

egyenértékű okiratnak minősül.  

Reál gimnázium 

Tagozatkód: 1304 

Első idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

A képzési idő: 4 év 

A képzés alapvetően reálorientált. A matematika, a fizika és az informatika tantárgyak oktatása emelt 

óraszámban folyik. Célunk, hogy felkészítsük tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy 

idegen nyelvből közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára. 

Humán gimnázium 

Tagozatkód: 1305 

Első idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

A képzési idő: 4 év. 

A képzés alapvetően humánorientált. Az angol, a német, a magyar nyelv és irodalom és a történelem, 

társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyak oktatása emelt óraszámban folyik. Célunk, hogy felkészítsük 
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tanítványainkat a felsőfokú tanulmányokra, valamint legalább egy idegen nyelvből közép- ill. felsőfokú 

nyelvvizsgára. 

Hasznos információk: 

KIR KÓD: 203037 022 

Kollégiumi elhelyezés: Győri SZC Kossuth Lajos Kollégiuma 

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium 

Étkezési lehetőség: Krúdy étterem 

Nyitott kapuk napja:  

2019. november 12. a gimnáziumi és a két tanítási nyelvű képzésekbe jelentkezőknek 

2019. november 13. a turisztikai és vendéglátóipari technikusi és szakképző iskolai képzésbe jelentkezőknek. 

http://www.gyoriszc.hu/

