
   

 

 

 

 

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola 

Cím: 9024 Győr, Nádor tér 4. 
Telefon: 96/430-055 

E-mail: titkarsag@gaborsuli-gyor.edu.hu, gaborla@t-online.hu 
Honlap: www.muhelyiskola.hu 

Facebook: www.facebook.com/muhelyiskola 
Instagram: gaboriskola_gyor 

Youtube csatorna: Gábor László Iskola Győr 
Igazgató: Árvai Zsolt; Fogadóóra: kedd 10:00–12:00 óra 

Pályaválasztási felelős: Badics Tünde; Fogadóóra: csütörtök 10:00 – 12:00 óra 
OM azonosító: 203037/013 

Telephelykód: 013 

 

Győri SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakképző Iskola Szabóky Adolf  
Szakiskolai Intézményegysége 

 
Cím: 9023 Győr, Szabolcska Mihály u. 26. 

Telefon: 96/418-930 
E-mail: szabokytitkarsag@gaborsuli-gyor.edu.hu, szaboky@gaborsuli-gyor.edu.hu 

Honlap: www.szaboky.edu.hu 
Facebook: www.facebook.com/szabokyszakiskolagyor 

 
Intézményegység-vezető: Veres Gábor, Fogadóóra: szerda 11:00–13:00 óra 

Pályaválasztási felelős: Takácsné Kiss Zsuzsanna, Fogadóóra: kedd 10:00 – 12:00 óra 

TAGOZATKÓDOK: 

Tanulmányi terület Egyedi kód Ágazat megnevezése 
Megszerezhető szakmai kimenet azonosító 

száma, megnevezése 

Technikum 0211 Fa- és bútoripar 5 0722 08 02, Faipari technikus 

Szakképző iskola 0221 Építőipar 4 0732 06 01, Ács 

Szakképző iskola 0222 Fa- és bútoripar 4 0722 08 01, Asztalos 

Szakképző iskola 0223 Építőipar 4 0732 06 03, Burkoló 

Szakképző iskola 0224 Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 

Szakképző iskola 0225 Fa- és bútoripar 4 0723 08 03, Kárpitos 

Szakképző iskola 0226 Építőipar 4 0732 06 08, Kőműves 

Szakképző iskola 0227 Építőipar 4 0732 06 14,  Tetőfedő 

Szakiskola 0231 Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő 

Szakiskola 0232 Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 

Szakiskola 0233 Építőipar Falazó kőműves 

Szakiskola 0234 Gépészet 4 0715 10 08, Hegesztő 

Szakiskola 0235 Gépészet Fémipari gyártás előkészítő 

Szakiskola 0236 Kereskedelem Bolti előkészítő 

Szakiskola 0237 Szociális Háztartásvezető 

Szakiskola 0238 Kreatív Lakástextil-készítő 

Szakiskola 0239 Turizmus és vendéglátás Szakácssegéd 

Szakiskola 0240 Informatika és távközlés Számítógépes adatrögzítő 

Szakiskola 0241 
Mezőgazdaság és 
erdészet 

Koszorúkötő 

Szakiskola 0242 Építőipar Szobafestő 
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Felvehető létszám:  

Tanulmányi 
terület 

Ágazat sorszáma, 
megnevezése 

Megszerezhető szakmai kimenet 
azonosító száma, megnevezése 

Indítandó 
osztályok 

száma 

Felvehető 
létszám 

Technikum Fa- és bútoripar 5 0722 08 02, Faipari technikus 1 32 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 01, Ács 1 22 
Szakképző iskola Fa- és bútoripar 4 0722 08 01, Asztalos 1,5 24 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 03, Burkoló 1 22 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 1 22 
Szakképző iskola Fa- és bútoripar 4 0723 08 03, Kárpitos 1 8 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 08, Kőműves 1 22 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 14,  Tetőfedő 0,5 8 
Szakiskola Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő 1 8 
Szakiskola Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 1 8 
Szakiskola Építőipar Falazó Kőműves 1 8 
Szakiskola Gépészet 4 0715 10 08, Hegesztő 1 8 
Szakiskola Gépészet Fémipari gyártás előkészítő 1 16 

Szakiskola Kereskedelem Bolti előkészítő 1 16 

Szakiskola Szociális Háztartásvezető 1 8 
Szakiskola Kreatív Lakástextil-készítő 1 8 

Szakiskola 
Turizmus és 
vendéglátás 

Szakácssegéd 1 8 

Szakiskola 
Informatika és 
távközlés 

Számítógépes adatrögzítő 1 12 

Szakiskola 
Mezőgazdaság és 
erdészet 

Koszorúkötő 1 8 

Szakiskola Építőipar Szobafestő 1 8 
Gimnázium — — — — 

 

Képzési idő:  

Tanulmányi 
terület 

Ágazat sorszáma, 
megnevezése 

Megszerezhető szakmai kimenet 
azonosító száma, megnevezése 

Képzési idő 

Technikum Fa- és bútoripar 5 0722 08 02, Faipari technikus 5 év 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 01, Ács 3 év 
Szakképző iskola Fa- és bútoripar 4 0722 08 01, Asztalos 3 év 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 03, Burkoló 3 év 

Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 3 év 
Szakképző iskola Fa- és bútoripar 4 0723 08 03, Kárpitos 3 év 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 08, Kőműves 3 év 
Szakképző iskola Építőipar 4 0732 06 14,  Tetőfedő 3 év 
Szakiskola Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő 1+2 év 
Szakiskola Építőipar 4 0732 06 05, Festő, mázoló, tapétázó 1+4 év 
Szakiskola Építőipar Falazó Kőműves 1+2 év 
Szakiskola Gépészet 4 0715 10 08, Hegesztő 1+4 év 
Szakiskola Gépészet Fémipari gyártás előkészítő 1+2 év 

Szakiskola Kereskedelem Bolti előkészítő 1+2 év 

Szakiskola Szociális Háztartásvezető 1+2 év 

Szakiskola Kreatív Lakástextil-készítő 1+2 év 

Szakiskola 
Turizmus és 
vendéglátás 

Szakácssegéd 
1+2 év 

Szakiskola 
Informatika és 
távközlés 

Számítógépes adatrögzítő 1+2 év 

Szakiskola 
Mezőgazdaság és 
erdészet 

Koszorúkötő 1+2 év 

Szakiskola Építőipar Szobafestő 1+2 év 
Gimnázium — — — 



   

 

A felvétel feltétele:  

Technikumi oktatás tekintetében 

▪ A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek az oktatásra a tanulók.  

▪ Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak RÉSZT KELL VENNI központi felvételi írásbeli 

vizsgán magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyból! A tanulók az általános iskola 5. 

6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi tantárgyból képzett - átlaguk és az központi 

írásbelivizsgán elért eredményük alapján kerülnek rangsorolásra. 

▪ A pontszámítás menete: az általános iskolából hozott érdemjegyekből képzett tanulmányi átlag x 

10, max. 50 pont és a felvételi írásbeli vizsgán elért eredmény max. 50 pont összegéből képzett 

pontszám max. 100 pont rangsorolva. 

▪ Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett 

tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és 

az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát. 

▪ Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a felvételi 

rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb. 

▪ Technikus képzésre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
▪ Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés is feltétele a beiskolázásnak  

 

Szakképző iskolai oktatás tekintetében 

▪ A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre az oktatásokra a 

tanulók  

▪ Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak NEM KELL RÉSZT VENNI központi felvételi 

írásbeli vizsgán! A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi tantárgyból 

képzett - átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 

▪ Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett 

tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát és 

az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát. 

▪ Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a felvételi 

rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb. 

▪ Szakképző iskolai képzésekre egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási – zavarral küzdő, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
▪ Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés is feltétele a beiskolázásnak 

az alábbiak szerint: 

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés: Ács; Asztalos; Burkoló; 

Kárpitos; Kőműves; Tetőfedő 

 Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés: Festő, mázoló, 

tapétázó;  

 

Szakiskolai oktatás, képzés tekintetében 

▪ A 8. osztály eredményes elvégzése után 14 éves kortól jelentkezhetnek ezekre az oktatásokra, 

képzésekre a tanulók.  A tanulmányok megkezdésének alapfeltétele a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, ill. a területileg illetékes Pedagógia Szakszolgálat 

érvényes szakvéleményének megléte.  
▪ Az intézményünkbe jelentkező tanulóknak NEM KELL RÉSZT VENNI központi felvételi 

írásbeli vizsgán! A tanulók az általános iskola 5. 6. 7. év végi és 8. félévi - valamennyi 

tantárgyból képzett - átlaguk alapján kerülnek rangsorolásra. 

▪ Tantárgyi felmentés esetén csak az osztályozott tantárgyak átlagát számítjuk. A felmentett 

tanulónak a jelentkezési lapjához csatolni kell az érvényes szakértői vélemény hiteles másolatát 

és az általános iskola igazgatója által kibocsátott, a felmentésre vonatkozó határozatát. 

▪ Felvételi eljárás során az azonos átlagot (két tizedes jegyre kerekítve) elért tanulók közül a 

felvételi rangsornál azok a tanulók élveznek előnyt, akiknek a 8. félévi eredménye jobb. 

▪ Egészségügyi, illetve pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés is feltétele a 

beiskolázásnak az alábbiak szerint: 

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés 

 
 



   

 

Az oktatás, képzés jellemzői: 

 
Technikumi oktatás tekintetében 

▪ 9-10. évfolyamon ágazati felkészítés az iskolában, 

▪ 10. évfolyamon ágazati alapvizsga, 

▪ A szakmai oktatás a 11. évfolyamtól a 13. évfolyam végéig tart elsődlegesen duális 

képzőhelyen, 

▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv, 

▪ A második idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv, 

▪ 11. évfolyamtól a szakmai oktatás szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen, vagy 

szakképzési ösztöndíjjal az iskola tanműhelyében, 

▪ 12. év végén előrehozott érettségi vizsga lehetősége matematika, magyar nyelv és irodalom, 

történelem és társadalomismeret tantárgyakból, 

▪ 13. év végén érettségi vizsga idegen nyelv tantárgyból, technikusminősítő vizsga, Technikus 

szakmai végzettség (ami emelt szintű érettségi végzettségnek számít!) 

 
Szakképző iskolai oktatás tekintetében 

▪ 9. évfolyamon ágazati felkészítés az iskolában, 

▪ 9. évfolyamon ágazati alapvizsga, 

▪ A szakmai oktatás a 10. évfolyamtól a 11. évfolyam végéig tart elsődlegesen duális 

képzőhelyen, 

▪ Az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv,  

▪ 10. évfolyamtól a szakmai oktatás szakképzési munkaszerződéssel a duális képzőhelyen, vagy 

szakképzési ösztöndíjjal az iskola tanműhelyében, 

▪ Komplex szakmai vizsgával, szakmai végzettséggel zárul,  

▪ A képzés befejezése után lehetőség a 2 éves érettségi vizsgára felkészítő évfolyamra esti 

munkarendű képzésben. 

 
Szakiskolai oktatás, képzés tekintetében 

▪ 9/E előkészítő évfolyamon közismereti képzés és szakmai alapozó oktatás folyik az 

intézményegységben, 

▪ 4 éves oktatás esetén a 9. évfolyamon felkészítés zajlik az ágazati alapvizsgára, 

▪ az ágazati alapozó képzés nem szakképzési ösztöndíjas képzés, 

▪ 2 éves részszakmák, képzések esetén szakmai oktatás/képzés a 9. évfolyamtól a 10. évfolyam 

végéig tart elsődlegesen iskolai tanműhelyben, 

▪ 4 éves oktatás esetén a szakmai képzés a 10. évfolyamtól a 12. évfolyam végéig tart duális 

képzőhelyen szakképzési munkaszerződéssel, 

▪ Az első idegen nyelv a német nyelv,  

▪ Komplex szakmai vizsgával, szakmai végzettséggel zárul,  

 

DOBBANTÓ-PROGRAM 

 8. évfolyam követelményeit nem teljesítő, de 2022. augusztus 31-ig a 16. életévüket 

betöltött tanulók jelentkezhetnek a rugalmas tanulási utak előkészítő programra, 

 Nem a Központi Felvételi Információs Rendszeren keresztül, hanem az általános iskola 

jelentkeztetése alapján szülői beleegyezéssel, 

 Szakképzési ösztöndíjra jogosító program, 

 Elvégzése után a Műhelyiskola programban részszakmára felkészítés következik, melynek 

sikeres elvégzése esetén részszakmai végzettség és alapfokú iskolai végzettséget tanúsító 

tanúsítványt kap a tanuló. 

 

MŰHELYISKOLA-PROGRAM 

 Dobbantó-programból részszakma megszerzésére irányuló képzés, mely nem 

illeszkedik a tanév rendjéhez, 

 16 év felüli 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezők is jelentkezhetnek. 

 Részszakma megszerzésével zárul, Dobbantó-programból érkezőknek alapfokú iskolai 

végzettséget tanúsító tanúsítványt is ad. 

 Szakképzési ösztöndíjra jogosító program 

 Egészségügyi és/vagy pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött. 

 Gyakorlati képzés duális képzőhelyen vagy iskolai tanműhelyben. 

 

 



   

 

 

Hasznos információk: 

- Valamennyi technikumi, szakképző iskolai szakma esetében a tanulók szakképzési ösztöndíjra 

jogosultak az ágazati alapozó oktatás esetén, illetve a szakmai oktatás esetén, amennyiben nem 

szakképzési munkaszerződéssel folytatják tanulmányaikat. 

- Kollégiumi elhelyezés: közös, a fenntartó által működtetett lány és fiú kollégiumokban. A 

felvételi lapon meg kell jelölni, ha a tanuló kollégiumi elhelyezést kíván igénybe venni!  
 

 


