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Segítség a jegyzék használatához 

A jegyzék a középfokú iskolák által a 2019/2020. tanévben zajló felvételi eljárásban meghirdetett tanulmányi területeket tartalmazza. 
A tanulmányi terület a középfokú iskola által a középfokú felvételi eljárás során meghatározott alapegység, amelyre az adott, 
egységes feltételek szerint jelentkezhetnek a tanulók. A tanulmányi terület nem egyezik meg az osztállyal, kizárólag a felvételi eljárás 
során van szerepe, ugyanis egy tanulmányi területre felvételt nyerő jelentkezőkből több osztály is kialakítható, de lehetséges az is, 
hogy az iskola több tanulmányi területre felvételt nyert tanulókból szervez a későbbiek során egy osztályt. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai képzések 
legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű 
felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a középfokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem 
a további tájékozódást. 

Tájékoztatjuk továbbá a jelentkezőket arról, hogy a "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú 
szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és 
a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a Szakgimnáziumok 
2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak. 
 

 

Az intézmény és a feladatellátási hely nevére és címére vonatkozó információk az intézmény által megadott, a hivatalos köznevelési 
intézménytörzsben nyilvántartott adatok alapján kerültek a jegyzékbe. 

A középfokú felvételi eljárás menetére vonatkozóan részletes információkat az Oktatási Hivatal honlapján – www.oktatas.hu – a 
Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban találhatnak. A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, 
közlemények Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Jogszabályok, közlemények menüpontban találhatók. 

A jegyzék szerkesztése 2019. november 25-én zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező 
változásokat kizárólag a „KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli 
vizsgahelyszín kereső” program tartalmazza. A program elérhető az Oktatási Hivatal 
honlapjáról, a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban. 

Heves megye 

OM azonosító:  555555 
Minta Gimnázium és Szakgimnázium 

9999 Mintavár, Minta u. 1. 

001 Minta Gimnázium és Szakgimnázium 

9999 Mintavár, Minta u. 1. 

postázási cím:  9999 Mintavár, Minta u. 1. 
Gimnázium 
0001 gimnázium; 4 évfolyamos; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 

tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német; felvétel a tanulmányi 

eredmények alapján 

Az intézmény székhelye Pest megyében található. 

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még Fejér megyé(k)ben. 

A feladatellátási hely megyéje Az intézmény OM 

azonosítója 

A feladatellátási hely 

kódja 

Az intézmény neve, címe 

Az feladatellátási hely neve, címe 

A jelentkezési lapot erre a címe kell 

küldeni A képzés típusa 

A tanulmányi terület 

kódja 

A tanulmányi terület leírása 

Amennyiben az intézmény székhelye, 

vagy feladatellátási helye egy másik 

megyében van, úgy az erre vonatkozó 

információ a tanulmányi területek 

leírása után található meg. 

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok


Baranya megye 3. oldal 

Baranya megye
OM azonosító: 
A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola
7300 Komló, Gagarin utca 4.

200475

003 A Tan Kapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola 
Alsószentmártoni Telephelye

7826 Alsószentmárton, Petőfi utca 4/A.
7826 Alsószentmárton, Petőfi utca 4/A.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt 

óraszám beás nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): beás; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: mentorrendszer, 
nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, ösztöndíj, kötelező buddhista 
hitoktatás

OM azonosító: 
AM DUNÁNTÚLI AGRÁRSZAKKÉPZŐ KÖZPONT, CSAPÓ 
DÁNIEL MEZŐGAZDASÁGI SZAKGIMNÁZIUM, 
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
7100 Szekszárd, Palánk  19.

036410

004 AM DASzK, Sellyei Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7960 Sellye, Zrínyi M. utca 2.
7960 Sellye, Zrínyi M. utca 2.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
4041 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; agrár gépész ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: mezőgazdasági gépésztechnikus

4042 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: mezőgazdasági technikus

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
4043 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; agrár gépész ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: mezőgazdasági gépész

4044 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kistermelői élelmiszerelőállító

005 AM DASzK, Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.
7940 Szentlőrinc, Erzsébet utca 1.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
5100 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: mezőgazdasági technikus; megjegyzés: 
emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható, iskolai tanműhely és 
tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
5200 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; mezőgazdaság ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: gazda; megjegyzés: iskolai tanműhely és 
tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, traktoros 
jogosítvány megszerzése kötelező

006 AM DASzK,Teleki Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

7773 Villány, Mathiasz János utca 2.
7773 Villány, Mathiasz János utca 2.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
6061 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: bor- és pezsgőgyártó technikus; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert 
biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

6062 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: erjedés- és üdítőitalipari 
technikus; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és 
tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

6063 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kertészet és 
parképítés ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kertésztechnikus; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely és tankert 
biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
6064 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: 
szőlész-borász; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai tanműhely 
és tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

6065 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: 
erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, iskolai tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított

6066 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; kertészet és parképítés ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: kertész; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, iskolai 
tanműhely és tankert biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye4. oldal

Az intézmény székhelye Tolna megyében található.

OM azonosító: 
Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási Központ Óvoda, Általános 
Iskola Szakiskola, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Fejlesztő Nevelést - Oktatást és Felnőtt Oktatást Végző Iskola 
valamint Kollégium
7635 Pécs, Bálicsi utca 29.

038765

001 Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási Központ Óvoda, 
Általános Iskola Szakiskola, Szakközépiskola, 
Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést - Oktatást és 
Felnőtt Oktatást Végző Iskola valamint Kollégium

7635 Pécs, Bálicsi utca 29.
7635 Pécs, Bálicsi utca 29.postázási cím:

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
0006 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: népi kézműves (szőnyegszövő 
szakmairány)

Szakiskola
0001 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
kertészet és parképítés ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
kerti munkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely 
biztosított

0004 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre mozgásszervi 
fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási 
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel ágazat; a 
megszerezhető (rész)szakképesítés: számítógépes adatrögzítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

0005 szakiskola; előkészítő évfolyam + 4 évfolyam (szakképesítés); szakiskolai 
kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre mozgásszervi 
fogyatékos, látási fogyatékos (vak), látási fogyatékos (aliglátó), látási 
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: népi kézműves 
(szőnyegszövő szakmairány); megjegyzés: kollégiumi elhelyezés 
biztosított, tanműhely biztosított

Készségfejlesztő iskola
0008 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (vak), 
látási fogyatékos (aliglátó), látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi 
fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral küzdő, halmozottan fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

OM azonosító: 
Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma 
és Szakgimnáziuma
7621 Pécs, Király utca 44.

027417

001 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma

7621 Pécs, Király utca 44.
7621 Pécs, Király utca 44.postázási cím:

Gimnázium
0010 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: belügyi 
rendészeti ismeretek tantárgy oktatása, első idegen nyelvből emelt 
óraszám, emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható

0020 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, francia, német, olasz; a tanulmányi területre 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; megjegyzés: első idegen nyelvből emelt óraszám

0030 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német, olasz; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján; megjegyzés: kezdő angol, középhaladó német, második 
idegen nyelvből emelt óraszám

0040 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német, olasz; a tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: középhaladó 
angol, második idegen nyelvből emelt óraszám

Szakgimnázium (Technikum)
0050 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet és közszolgálat 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: közszolgálati technikus

0060 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szoftverfejlesztő és -tesztelő

OM azonosító: 
Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola
7394 Magyarhertelend, Kossuth utca 53/c

201362

001 Brázay Kálmán Általános Iskola, Gimnázium, 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

7394 Magyarhertelend, Kossuth utca 53/c
7394 Magyarhertelend, Kossuth utca 53/cpostázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): olasz; a tanulmányi területre 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye 5. oldal 

OM azonosító: 
Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.

027396

001 Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma
7621 Pécs, Széchenyi tér 11.

7621 Pécs, Széchenyi tér 11.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, latin, német, olasz, 
spanyol; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, 
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

0002 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás biológia, kémia 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, latin, német, olasz, 
spanyol; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, 
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika, matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, latin, német, olasz, 
spanyol; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, 
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, latin, német, olasz, spanyol; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe veszik

0005 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol, francia, latin, olasz, spanyol; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe veszik

0006 gimnázium; 6 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, biológia, magyar nyelv 
és irodalom, matematika, német nyelv, történelem tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, francia, latin, német, olasz, spanyol; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a 
magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, 
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás, második idegen nyelv a 9. 
évfolyamtól, tehetséggondozás

0007 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 
történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, latin, német, 
olasz, spanyol; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a vallási, 
világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik

OM azonosító: 
Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és 
Sportiskola
7633 Pécs, Radnóti M. utca 2.

203259

001 Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és 
Sportiskola Czinderi utcai Tagintézménye

7622 Pécs, Czinderi  utca 6.
7622 Pécs, Czinderi  utca 6.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
0003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
német, olasz; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
szociális ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kisgyermekgondozó, -
nevelő

003 Cserepka János Baptista Általános Iskola, Középiskola és 
Sportiskola

7633 Pécs, Radnóti M. utca 2.
7633 Pécs, Radnóti M. utca 2.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, német nyelv 

tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz, orosz; a 
tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0002 gimnázium; 4 évfolyam; köznevelési típusú sportiskola; emelt óraszám 
angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
német, olasz, orosz; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján; sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség 
felmérési vizsgálaton való megfelelés szükséges

OM azonosító: 
Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
7629 Pécs, Dobó István utca 93.

027415

001 Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
7629 Pécs, Dobó István utca 93.

7629 Pécs, Dobó István utca 93.postázási cím:
Gimnázium
0002 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
beás, lovári; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, 
ösztöndíj, tehetséggondozás

0003 gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; cigány 
nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt szintű oktatás angol nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): beás, lovári, német; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: csoportbontás, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, mentorrendszer, tehetséggondozás

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye6. oldal

0004 gimnázium; 9/AJKP évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): beás, lovári; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: kötelező kollégiumi 
elhelyezés, mentorrendszer, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás, 
ösztöndíj

0005 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; művészeti 
tanulmányi terület; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): beás, lovári; a tanulmányi területre 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; további művészeti képességek, 
készségek meglétét is figyelembe veszik; megjegyzés: cigány/roma 
hagyományőrző művészeti képzés

0006 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
beás, lovári; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, mentorrendszer, tehetséggondozás

0008 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
beás, lovári; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, mentorrendszer, tehetséggondozás, 
honvédelmi alapismeretek tantárgy emelt szintű oktatása

0010 gimnázium; 4 évfolyam; cigány nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt szintű 
oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): beás, lovári; felvétel 
a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: csoportbontás, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, mentorrendszer, tehetséggondozás

OM azonosító: 
Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és 
Pedagógiai Intézet
7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.

200406

001 Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, 
Kollégium és Pedagógiai Intézet

7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.
7624 Pécs, Tiborc utca 28/1.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; német nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt szintű 

oktatás német nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból; emelt óraszám angol 
nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a matematika központi írásbeli vizsga, a helyben készített 
nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján

0002 gimnázium; német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; német 
nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt szintű oktatás német nyelv és irodalom 
tantárgy(ak)ból; emelt óraszám angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján

OM azonosító: 
Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
7300 Komló, Tompa Mihály utca 14.

038441

001 Komlói Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 
Kollégium

7300 Komló, Tompa Mihály utca 14.
7300 Komló, Tompa Mihály utca 14.postázási cím:

Szakiskola
0001 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; 
a megszerezhető (rész)szakképesítés: asztalosipari szerelő; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0002 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: bolti előkészítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0003 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: háztartásvezető; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0004 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: háztartásvezető; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0005 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; építőipar 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: szobafestő; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0006 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
szakácssegéd; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, 
tanulószerződés, testnevelés óra helyett néptánc oktatás

Készségfejlesztő iskola
0007 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati 
évfolyamokon a következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: háztartástan - 
életvitel, kisegítő takarító, konyhai kisegítő, papírtermék készítő, textil- és 
fonalmentő, udvaros

002 Komlói EGYMI Pécsváradi Tagintézménye
7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 4.

7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 4.postázási cím:
Szakiskola
0008 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: bolti előkészítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye 7. oldal 

0009 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; 
a megszerezhető (rész)szakképesítés: famegmunkáló; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

0010 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; kertészet és 
parképítés ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: parkgondozó; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

0011 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: háztartásvezető; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, tanulószerződés

0012 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 
megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
szakácssegéd; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj, 
tanulószerződés

Készségfejlesztő iskola
0013 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati 
évfolyamokon a következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: agyagtárgy 
készítő, háztartástan - életvitel, kert- és parkápoló, kisegítő takarító, 
konyhai kisegítő, mosodai kisegítő, udvaros; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

OM azonosító: 
Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola
7300 Komló, Alkotmány utca 2/B

201286

001 Kökönyösi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola

7300 Komló, Alkotmány utca 2/B
7300 Komló, Alkotmány utca 2/Bpostázási cím:

Gimnázium
0012 gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű 

oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; emelt óraszám informatika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): francia, német; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0013 gimnázium; német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű 
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; emelt óraszám informatika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0014 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási 
fogyatékos (gyengénlátó), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján

0015 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika, testnevelés 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: belügyi rendészeti ismeretek 
tantárgy oktatása

0016 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0017 gimnázium; 4 évfolyam; köznevelési típusú sportiskola; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német, olasz; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálaton 
való megfelelés szükséges

OM azonosító: 
Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola és Kollégium
7700 Mohács, Kórház utca 1-3.

038442

001 Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-
Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Szakiskola 
és Kollégium

7700 Mohács, Kórház utca 1-3.
7700 Mohács, Kórház utca 1-3.postázási cím:

Szakiskola
0001 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
húskészítmény gyártó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0002 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
szakácssegéd; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0003 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
kertészet és parképítés ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
parkgondozó; megjegyzés: iskolai tanműhely és tankert biztosított, 
kollégiumi elhelyezés biztosított

0004 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
kertészet és parképítés ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
kerti munkás; megjegyzés: iskolai tanműhely és tankert biztosított, 
kollégiumi elhelyezés biztosított

0007 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
mezőgazdaság ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
állatgondozó; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0008 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: sütőipari és 
gyorspékségi munkás; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye8. oldal

0009 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
könnyűipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: textiltermék-
összeállító; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0010 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: számítógépes adatrögzítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Készségfejlesztő iskola
0005 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati évfolyamokon a 
következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: háztartástan - életvitel, kert- és 
parkápoló; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0006 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 
tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati évfolyamokon a 
következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: kisegítő takarító, udvaros; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

003 Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tag Általános Iskolája, 
Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma

7824 Old, Külterület  060/3 és 060/4
7824 Old, Külterület  060/3 és 060/4postázási cím:

Készségfejlesztő iskola
0011 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati évfolyamokon a 
következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: agyagtárgy készítő, 
háztartástan - életvitel; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0012 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 
tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító 
szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a gyakorlati évfolyamokon a 
következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: irodatechnikai eszközök 
használata, kisegítő takarító, udvaros; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés 
biztosított

OM azonosító: 
Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium
7624 Pécs, Szigeti út 97.

027240

001 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium

7624 Pécs, Szigeti út 97.
7624 Pécs, Szigeti út 97.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; horvát nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; horvát 

nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt óraszám horvát nyelv és irodalom 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre mozgásszervi 
fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

0002 gimnázium; 4 évfolyam; horvát nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt 
óraszám horvát nyelv és irodalom tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

OM azonosító: 
Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium
7700 Mohács, Szepessy tér 6.

027401

001 Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium
7700 Mohács, Szepessy tér 6.

7700 Mohács, Szepessy tér 6.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 6 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, matematika, német 

nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: első idegen nyelvből emelt 
óraszám, emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható, második 
idegen nyelv a 7. évfolyamtól, nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás

0002 gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt óraszám 
angol nyelv, horvát nyelv, informatika, matematika, német nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): francia, horvát, német; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon 
választható, idegen nyelvből emelt óraszám, kollégiumi elhelyezés 
biztosított

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám matematika, német nyelv, 
természettudomány tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: első idegen nyelvből emelt óraszám, 
emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható, haladó német, 
kollégiumi elhelyezés biztosított

0004 gimnázium; 4 évfolyam; német nemzetiségi nevelés-oktatás; emelt 
óraszám angol nyelv, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol, francia; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: első 
idegen nyelvből emelt óraszám, emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon 
választható, haladó német, kollégiumi elhelyezés biztosított

0005 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, francia nyelv, horvát 
nyelv, matematika, német nyelv, természettudomány tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, horvát, német; a tanulmányi területre mozgásszervi 
fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 
megjegyzés: első idegen nyelvből emelt óraszám, emelt szintű oktatás 11-
12. évfolyamon választható, haladó angol, kollégiumi elhelyezés biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.
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OM azonosító: 
Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép.

027399

001 Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép.
7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1 A ép.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; magyar - angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás; 

emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; emelt óraszám angol 
célnyelvi civilizáció tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: 9. évfolyamtól 
csoportbontás, kezdő francia, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tehetséggondozás

0002 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, francia, német; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, kezdő 
francia, kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám társadalomismeret tantárgy(ak)ból; 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, francia, német; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: kezdő francia, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, tehetséggondozás

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, kezdő francia, 
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

0005 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol, francia; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; megjegyzés: 9. évfolyamtól csoportbontás, haladó német, 
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

OM azonosító: 
Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
7632 Pécs, Aidinger János út 41.

203204

002 Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola
7632 Pécs, Anikó utca 1.

7632 Pécs, Anikó utca 1.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 8 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 

tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): német, olasz; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 
látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
csoportbontás, első idegen nyelvből emelt óraszám, második idegen nyelv 
a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás

0002 gimnázium; 8 évfolyam; emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német, olasz; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények alapján; megjegyzés: csoportbontás, idegen nyelvből emelt 
óraszám, második idegen nyelv a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás

0003 gimnázium; 8 évfolyam; emelt óraszám informatika, magyar nyelv és 
irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német, olasz; a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási 
fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
csoportbontás, első idegen nyelvből emelt óraszám, második idegen nyelv 
a 9. évfolyamtól, tehetséggondozás

OM azonosító: 
Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
7633 Pécs, Építők útja 9.

038444

001 Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő 
Nevelés-Oktatást Végző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium

7633 Pécs, Építők útja 9.
7633 Pécs, Építők útja 9.postázási cím:

Készségfejlesztő iskola
0001 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; nincs oktatott idegen nyelv; a 

tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; a 
gyakorlati évfolyamokon a következő ismeret(ek) szerezhető(k) meg: 
agyagtárgy készítő, árufeltöltő, háztartástan - életvitel, kisegítő takarító, 
mosodai kisegítő, textil- és fonalmentő, udvaros

OM azonosító: 
Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
7621 Pécs, Mária utca 2-4.

027407

001 Pécsi Janus Pannonius Gimnázium
7621 Pécs, Mária utca 2-4.

7621 Pécs, Mária utca 2-4.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás matematika tantárgy(ak)ból; 

emelt óraszám angol nyelv, német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, francia, német; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján

0002 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; 
emelt óraszám angol nyelv, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, francia, német; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol, francia; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, 
a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján

0005 gimnázium; 6 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, matematika, német 
nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye10. oldal

OM azonosító: 
Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola
7632 Pécs, Melinda utca 23.

201190

001 Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola
7632 Pécs, Melinda utca 23.

7632 Pécs, Melinda utca 23.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0002 gimnázium; 4 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; emelt óraszám ének-
zene tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területre egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): német; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
0005 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területre enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított

0006 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri 
szakember; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

0007 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területre beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: szakács; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

0008 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: panziós-fogadós; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

Szakiskola
0009 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: számítógépes adatrögzítő

0010 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: bolti 
előkészítő; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

0011 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
szakácssegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

0012 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
pincérsegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

0013 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
cukrászsegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

0014 szakiskola; 2 évfolyam (részszakképesítés); szakiskolai kerettantervi 
adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; ügyvitel ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: számítógépes adatrögzítő

0015 szakiskola; 2 évfolyam (részszakképesítés); szakiskolai kerettantervi 
adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: bolti előkészítő; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított

0016 szakiskola; 2 évfolyam (részszakképesítés); szakiskolai kerettantervi 
adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: szakácssegéd; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, tanműhely biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.
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0017 szakiskola; 2 évfolyam (részszakképesítés); szakiskolai kerettantervi 
adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: pincérsegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, 
tanműhely biztosított

0018 szakiskola; 2 évfolyam (részszakképesítés); szakiskolai kerettantervi 
adaptáció, sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók 
számára, SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: cukrászsegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, 
tanműhely biztosított

0019 szakiskola; 4 évfolyam (szakképesítés); szakiskolai kerettantervi adaptáció, 
sajátos nevelési igényű, nem értelmi fogyatékos tanulók számára, SNI 
típusa: tanulásban akadályozott (st); a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
(rész)szakképesítés: szakács; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, 
tanműhely biztosított

Készségfejlesztő iskola
0020 készségfejlesztő iskola; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 
szakvélemény alapján; a gyakorlati évfolyamokon a következő ismeret(ek) 
szerezhető(k) meg: árufeltöltő, autómosó kisegítő, konyhai kisegítő, 
udvaros

OM azonosító: 
Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.

027398

001 Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium
7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.

7629 Pécs, Dobó István utca 35-37.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; olasz nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; magyar - olasz 

két tanítási nyelvű iskolai oktatás; emelt szintű oktatás olasz nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): olasz; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: haladó angol, haladó német, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

0002 gimnázium; 6 évfolyam; emelt szintű oktatás ének-zene tantárgy(ak)ból; 
emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
francia, olasz, spanyol; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
megjegyzés: csoportbontás, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tehetséggondozás

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 
történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, olasz, spanyol; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: haladó angol, 
haladó német, kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

0004 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, olasz, spanyol; felvétel 
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye alapján; megjegyzés: haladó angol, haladó 
német, kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

0005 gimnázium; spanyol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; magyar - 
spanyol két tanítási nyelvű iskolai oktatás; emelt szintű oktatás spanyol 
nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): spanyol; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; megjegyzés: haladó angol, haladó német, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

OM azonosító: 
Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.
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001 Pécsi Leőwey Klára Gimnázium
7621 Pécs, Szent István tér 8-10.

7621 Pécs, Szent István tér 8-10.postázási cím:
Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, spanyol; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: első idegen 
nyelvből emelt óraszám, haladó angol

0002 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján; megjegyzés: első idegen nyelvből 
emelt óraszám, haladó német

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás fizika, matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz, spanyol; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás biológia, kémia 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz, spanyol; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0005 gimnázium; 4 évfolyam; német nemzetiségi nevelés-oktatás; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, francia, olasz, spanyol; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján

0006 gimnázium; francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; magyar - 
francia két tanítási nyelvű iskolai oktatás; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): francia; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz, 
spanyol; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0007 gimnázium; 9/AJTP évfolyam + 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
francia, német, olasz, spanyol; felvétel az AJTP tehetségbeválogatáson 
szerzett minősítés, a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján

0008 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika, matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz, spanyol; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

OM azonosító: 
Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
7624 Pécs, Radnics utca 9.

027425

001 Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
7624 Pécs, Radnics utca 9.

7624 Pécs, Radnics utca 9.postázási cím:
Gimnázium
0400 gimnázium; 4 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német, olasz; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; további művészeti képességek, készségek 
meglétét is figyelembe veszik

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.
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Szakgimnázium (Technikum)
0101 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 

párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (klasszikus zenész - fafúvós szakmairány)

0102 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (klasszikus zenész - rézfúvós szakmairány)

0103 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (klasszikus zenész - húros/vonós szakmairány)

0104 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (klasszikus zenész - billentyűs szakmairány)

0105 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (klasszikus zenész - ütős szakmairány)

0106 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (magánénekes szakmairány)

0107 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (zeneelmélet - szolfézs szakmairány)

0108 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: klasszikus 
zenész II. (zeneszerzés szakmairány)

0201 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: képző- és 
iparművészeti munkatárs (festő szakmairány)

0202 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: grafikus

0203 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: képző- és 
iparművészeti munkatárs (kerámiaműves szakmairány)

0204 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: képző- és 
iparművészeti munkatárs (ötvös szakmairány)

0205 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: képző- és 
iparművészeti munkatárs (szobrász szakmairány)

0206 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- 
és iparművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: képző- és 
iparművészeti munkatárs (textilműves szakmairány)

0300 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; művészeti tanulmányi terület; 
párhuzamos művészeti oktatás; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; további 
művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe veszik; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
előadóművészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: táncos II. 
(színházi táncos szakmairány)

OM azonosító: 
Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú Művészeti Iskolája 
7630 Pécs, Engel János József utca 15.

027413

001 Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája és Alapfokú 
Művészeti Iskolája 

7630 Pécs, Engel János József utca 15.
7630 Pécs, Engel János József utca 15.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás 
során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe 
veszik; megjegyzés: kezdő angol, kezdő német, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, kötelező hittanoktatás

0002 gimnázium; angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű 
oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz; felvétel 
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás, 
második idegen nyelv a nyelvi előkészítő évtől

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye 13. oldal 

0003 gimnázium; német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyam; emelt szintű 
oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, olasz; felvétel 
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján; a felvételi eljárás során a 
vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe veszik; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező hittanoktatás, 
második idegen nyelv a nyelvi előkészítő évtől

OM azonosító: 
Pécsi Szakképzési Centrum
7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.

203049

002 Pécsi SZC II. Béla Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.
7720 Pécsvárad, Vak Béla utca 8.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
1001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet és közszolgálat 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: közszolgálati technikus; 
megjegyzés: honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
1002 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pék-cukrász; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, tehetséggondozás

1003 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hentes és húskészítmény készítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, 
tehetséggondozás

1004 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet és közszolgálat 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: rendészeti őr; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

005 Pécsi SZC Garai Miklós Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

7800 Siklós, Iskola utca 10/a
7800 Siklós, Iskola utca 10/apostázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
1201 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus

1202 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: vendégtéri szaktechnikus

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
1203 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hegesztő

1204 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő

1205 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pék

1206 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember

1207 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szakács

006 Pécsi SZC Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskolája
7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2.

7370 Sásd, Kossuth Lajos utca 2.postázási cím:
Szakközépiskola (Szakképző iskola)
1301 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: cukrász

1302 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye14. oldal

1303 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szakács

008 Pécsi SZC Mohácsi Radnóti Miklós Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.
7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 71.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
4001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; rendészet és közszolgálat 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: közszolgálati technikus; 
megjegyzés: emelt szintű oktatás 11-12. évfolyamon választható, 
kollégiumi elhelyezés biztosított, tehetséggondozás

4002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; informatika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés 
biztosított, tehetséggondozás

4003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: vendégtéri szaktechnikus

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
4101 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre hallási fogyatékos (siket), egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; 
a megszerezhető szakképesítés: asztalos

4102 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő

4103 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre hallási fogyatékos (siket), egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: hegesztő

4104 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hentes és húskészítmény készítő; 
megjegyzés: tehetséggondozás, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés 
alapján

4105 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szakács

4106 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szociális ápoló és gondozó

012 Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma
7622 Pécs, 48-as tér 2.

7622 Pécs, 48-as tér 2.postázási cím:
Szakgimnázium (Technikum)
5001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gépésztechnikus; megjegyzés: 
csoportbontás, tanműhely biztosított, tehetséggondozás

5002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gépgyártástechnológiai 
technikus; megjegyzés: csoportbontás, tanműhely biztosított, 
tehetséggondozás

5003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: mechatronikai technikus; 
megjegyzés: csoportbontás, tanműhely biztosított, tehetséggondozás

5004 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; villamosipar 
és elektronika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: elektronikai 
technikus; megjegyzés: csoportbontás, tanműhely biztosított, 
tehetséggondozás

5005 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; villamosipar 
és elektronika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: erősáramú 
elektrotechnikus; megjegyzés: csoportbontás, tanműhely biztosított, 
tehetséggondozás

5006 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető technikus; megjegyzés: csoportbontás, 
tehetséggondozás

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye 15. oldal 

013 Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b.
7636 Pécs, Malomvölgyi út 1/b.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
2001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: fodrász; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés 
biztosított

2002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kozmetikus technikus; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

2003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: faipari technikus; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

2004 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; épületgépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: épületgépész technikus; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

2005 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; informatika ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2006 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; informatika ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: szoftverfejlesztő és -tesztelő; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

2007 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: dekoratőr; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

2008 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: fotográfus; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

2009 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; villamosipar és elektronika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: automatikai technikus; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
2011 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: asztalos; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

2012 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: bőrtermékkészítő; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

2013 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; villamosipar és elektronika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: elektronikai műszerész; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2014 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: épület- és szerkezetlakatos; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

2015 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; épületgépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hűtő- és szellőzés rendszerszerelő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2016 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; képző- és iparművészet 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kerámia és porcelánkészítő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2017 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; épületgépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: központifűtés- és gázhálózatrendszer-
szerelő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

2018 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; épületgépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: víz- és csatorna-rendszerszerelő; 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye16. oldal

014 Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma
7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 6.

7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 6.postázási cím:
Szakgimnázium (Technikum)
6001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; emelt szintű oktatás szakmai 

tárgy(ak), angol nyelv, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; közgazdaság ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző

6002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; magyar - angol két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás; emelt szintű oktatás szakmai tárgy(ak), angol nyelv, 
matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; közgazdaság ágazat; a megszerezhető szakképesítés: pénzügyi-
számviteli ügyintéző

6003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; emelt szintű oktatás szakmai 
tárgy(ak), angol nyelv, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), 
hallási fogyatékos (nagyothalló), beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; közgazdaság ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: vállalkozási ügyviteli ügyintéző

6004 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; emelt szintű oktatás szakmai 
tárgy(ak), angol nyelv, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján; közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: logisztikai technikus

6005 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; emelt szintű oktatás szakmai 
tárgy(ak), angol nyelv, matematika, német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (nagyothalló), 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; informatika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: szoftverfejlesztő és -tesztelő

015 Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma

7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.
7622 Pécs, Batthyány utca 1-3.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
0901 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építőipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: magasépítő technikus; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

0902 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; földmérés ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: földmérő, földügyi és térinformatikai technikus; megjegyzés: 
kollégiumi elhelyezés biztosított

0903 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vegyész ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: vegyész technikus; megjegyzés: kollégiumi 
elhelyezés biztosított

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
0911 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: ács; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tanulószerződés

0921 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: burkoló; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tanulószerződés

0931 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: festő, 
mázoló, tapétázó; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, tanulószerződés

0941 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kőműves; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tanulószerződés

0951 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; építőipar ágazat; a megszerezhető szakképesítés: szárazépítő; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tanulószerződés

018 Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

7623 Pécs, Rét utca 10.
7623 Pécs, Rét utca 10.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
0001 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: cukrász szaktechnikus

0002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: szakács szaktechnikus

0003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: vendégtéri szaktechnikus

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.
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0004 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, 
német; a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
turisztika ágazat; a megszerezhető szakképesítés: turisztikai technikus

0005 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
0006 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: cukrász

0007 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember

0008 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szakács

0009 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő

020 Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája

7623 Pécs, Rét utca 41-43.
7623 Pécs, Rét utca 41-43.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
3201 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
közlekedésgépész ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gépjármű 
mechatronikai technikus; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, 
mentorrendszer, tanműhely biztosított

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
3202 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; gépészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gépi és 
CNC forgácsoló; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, 
tanműhely biztosított

3203 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges; gépészet ágazat; a megszerezhető szakképesítés: ipari 
gépész; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, tanműhely 
biztosított

3204 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hegesztő; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

3205 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; villamosipar és elektronika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: villanyszerelő; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

3206 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedésgépész ágazat; 
a megszerezhető szakképesítés: karosszérialakatos; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

3207 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: divatszabó; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

3208 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; közlekedésgépész ágazat; 
a megszerezhető szakképesítés: járműfényező; megjegyzés: gyakorlati 
hely biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

3209 szakközépiskola (szakképző iskola); orientációs év; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, mentorrendszer, tanműhely biztosított

021 Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája Petőfi 
Sándor Utcai Telephelye

7623 Pécs, Petőfi utca 72.
7623 Pécs, Petőfi utca 72.postázási cím:

Szakiskola
3210 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
könnyűipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: lakástextil-
készítő; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

3211 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
építőipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: szobafestő; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye18. oldal

3212 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; ügyvitel 
ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: számítógépes adatrögzítő; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

3213 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
vendéglátóipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: 
szakácssegéd; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, tanműhely biztosított

024 Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma Alkotmány utcai telephelye

7300 Komló, Alkotmány utca 2.
7300 Komló, Alkotmány utca 2.postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
7110 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; szociális ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: szociális és gyermekvédelmi 
szakasszisztens; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, tehetséggondozás

7120 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; informatika ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tehetséggondozás

7130 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közgazdaság ágazat; a megszerezhető 
szakképesítés: vállalkozási ügyviteli ügyintéző; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, 
tehetséggondozás

7140 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; közlekedés, szállítmányozás és logisztika 
ágazat; a megszerezhető szakképesítés: logisztikai technikus; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított, tehetséggondozás

025 Pécsi SZC Komlói Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, 
Szakiskolája és Kollégiuma

7300 Komló, Vájáriskola utca 1.
7300 Komló, Vájáriskola utca 1.postázási cím:

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
7051 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; emelt 

óraszám informatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely 
biztosított

7052 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; emelt 
óraszám informatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: épület- és szerkezetlakatos; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, tanulószerződés

7053 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; emelt 
óraszám informatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: gépi és CNC forgácsoló; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely 
biztosított

7054 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; emelt 
óraszám informatika, matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen 
oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: hegesztő; megjegyzés: gyakorlati hely 
biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, tanulószerződés

Szakiskola
7071 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
faipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: asztalosipari szerelő; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, 
tanműhely biztosított

7072 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: sütőipari és 
gyorspékségi munkás; megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi 
elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított, tanulószerződés

7073 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 
szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
könnyűipar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: lakástextil-
készítő; megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, tanműhely biztosított

026 Pécsi SZC Zrínyi Miklós Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolája

7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.
7900 Szigetvár, Rákóczi utca 18.postázási cím:

Gimnázium
8001 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, informatika, német 

nyelv, testnevelés tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz; 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján

Szakgimnázium (Technikum)
8002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye 19. oldal 

8003 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területre 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; informatika ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus

Szakközépiskola (Szakképző iskola)
8004 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; faipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: asztalos

8005 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; könnyűipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: bőrtermékkészítő

8006 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; kereskedelem ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi értékesítő

8007 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; gépészet ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: gépi és CNC forgácsoló

8008 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; építőipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: kőműves

8009 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; élelmiszeripar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pék

8010 szakközépiskola (szakképző iskola); 3 szakképzési évfolyam; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 
felvétel a tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges; vendéglátóipar ágazat; a 
megszerezhető szakképesítés: pincér-vendégtéri szakember

Szakiskola
8011 szakiskola; előkészítő évfolyam + 2 évfolyam (részszakképesítés); 

szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok számára (előkészítő 
évfolyammal); a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területre enyhe értelmi 
fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek; felvétel kizárólag a sajátos nevelési 
igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján; 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
élelmiszeripar ágazat; a megszerezhető (rész)szakképesítés: bolti 
előkészítő

OM azonosító: 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium 
és Óvoda
7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.

027406

001 Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, 
Gimnázium és Óvoda

7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.
7633 Pécs, Dr. Veress Endre utca 15.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; testnevelés tanulmányi terület; a tanulmányi 

területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; további testnevelési képességek, készségek meglétét is 
figyelembe veszik

0002 gimnázium; 4 évfolyam; testnevelés tanulmányi terület; a tanulmányi 
területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga 
alapján; megjegyzés: sportág: kosárlabda

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol, francia, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0005 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám biológia, fizika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0006 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám biológia, kémia tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): francia, német, olasz, orosz, spanyol; a tanulmányi területre hallási 
fogyatékos (siket), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0007 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika, matematika 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen oktatott második idegen 
nyelv a következő(k egyike): francia, német, olasz, orosz, spanyol; a 
tanulmányi területre hallási fogyatékos (siket), hallási fogyatékos 
(nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, 
a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján

0008 gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol; a tanulmányi területre hallási fogyatékos (siket), hallási 
fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



Baranya megye20. oldal

OM azonosító: 
Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola
7632 Pécs, Berek utca 15

027437

010 Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola

7632 Pécs, Berek utca 15
7632 Pécs, Berek utca 15postázási cím:

Szakgimnázium (Technikum)
0002 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 

első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi 
területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; egészségügyi 
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges; 
egészségügy ágazat; a megszerezhető szakképesítés: gyakorló ápoló; 
megjegyzés: gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés előzetes 
egyeztetés alapján

0006 szakgimnázium (technikum); 5 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi 
területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
való megfelelés szükséges; sport ágazat; a megszerezhető szakképesítés: 
sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező; megjegyzés: 
gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján

Az intézménynek feladatellátási helye(i) található(k) még Vas 
megyé(k)ben.

OM azonosító: 
Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola
7800 Siklós, Gyűdi út 2.

027402

001 Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium, Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola

7800 Siklós, Gyűdi út 2.
7800 Siklós, Gyűdi út 2.postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a 

tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német, orosz; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
csoportbontás

0002 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgy(ak)ból; 
emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): angol; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): német, orosz; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megjegyzés: csoportbontás

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás német nyelv tantárgy(ak)ból; 
emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott 
első idegen nyelv a következő(k egyike): német; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, orosz; a 
tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megjegyzés: csoportbontás

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt szintű oktatás informatika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német, orosz; a tanulmányi területre 
mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; megjegyzés: 
csoportbontás

0005 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika, magyar nyelv és 
irodalom, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, orosz; 
a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 
alapján; megjegyzés: csoportbontás

OM azonosító: 
Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium
7621 Pécs, Hunyadi út 9.

027264

003 Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola és Gimnázium Papnövelde Utcai Telephelye

7621 Pécs, Papnövelde utca 1-3
7621 Pécs, Papnövelde utca 1-3postázási cím:

Gimnázium
0001 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám biológia, fizika, földrajz, kémia, 

matematika tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen 
nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott 
második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz, spanyol; 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0002 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám angol nyelv, német nyelv 
tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen oktatott második 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz, spanyol; felvétel 
a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0003 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám informatika tantárgy(ak)ból; a 
tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 
angol, német; a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 
következő(k egyike): angol, német, olasz, spanyol; felvétel a tanulmányi 
eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján

0004 gimnázium; 4 évfolyam; emelt óraszám latin nyelv, magyar nyelv és 
irodalom, történelem tantárgy(ak)ból; a tanulmányi területen oktatott első 
idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német; a tanulmányi területen 
oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol, német, olasz, 
spanyol; felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján

A "Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira" című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat értelmében a 
Szakgimnáziumok 2020. szeptember 1-jétől Technikummá, a Szakközépiskolák Szakképző iskolává alakulnak.



 

 

Összeállították a középfokú iskolák által megküldött és egyeztetett tanulmányi 

területkódok alapján az Oktatási Hivatal munkatársai. 

A Felvételi Központ ügyfélszolgálatának telefonszáma: 06-96/510-000 

A Felvételi Központ elektronikus levélcíme: kifir@oh.gov.hu 

Aktuális információk: www.oktatas.hu 

Felelős kiadó: Oktatási Hivatal 
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