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Egy kis bemutatkozas

1959.

augusztus 30-án meleg, nyárvégi nap volt. Diákok, szülők és
tanárok tanévnyitó ünnepélyre gyülekeztek. Egy újszerű iskola
tanévnyitójára, mely azt a célt tűzte maga elé, hogy egy adott
szakmában érettségizett szakmunkásokat képezzen. Olyan fiatal felnőtteket, akik az
általános műveltséget – az érettségit – és a szakmunkás-bizonyítványt négy év alatt
egyszerre szerzik meg. Olyan diákokat, akiknek ezzel lehetősége nyílik felsőfokú – elsősorban
műszaki főiskolákon és egyetemeken való – továbbtanulásra. Az intézmény programjának és
tevékenységének középpontjában az igényes szakképzés, az elmélet és a gyakorlat egysége
állt.
Az elmúlt csaknem hat évtizedben számos szervezeti és névváltozás is történt, az alapvető
cél azonban nem változott. A legutóbbi változások, melyek a szakközépiskolákat a
Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásába helyezték és létrehozták a Szakképzési
Centrumokat, majd a 2016/2017-es tanévtől kezdve létrehozták a szakgimnáziumi képzési
formát tovább erősítették a szakmai képzés fontosságát.
Intézményünkben olyan légkör alakult ki az elmúlt évtizedek során, amelyben diák és tanár,
gyermek és felnőtt, szülő és vendég egyaránt jól érzi magát, mert kiegyensúlyozottságot,
jókedvet és nyugalmat áraszt.
E barátságos légkör elsősorban annak köszönhető, hogy az itt tanuló fiatalok és az itt dolgozó
felnőttek baráti kapcsolatot alakítanak ki, elismerik és becsülik egymás munkáját, a
mindennapi érintkezésben pedig „emberi hang” érvényesül.
A pedagógusok tanítványaikkal is ilyen kapcsolatot alakítanak ki, a diákságot is ezen a
hangon szólítják meg, amelyből a fiatalok érzik a feléjük áradó szeretetet, türelmet és
segíteni akarást.
Az iskola nevelési alapelveit, céljait Pedagógiai programjában fogalmazta meg, amely szerint
legfontosabb, hogy „a tanuló mindenek felett álló érdeke” érvényesüljön, az iskola ne
fogadja el a megkülönböztetés semmiféle formáját. A fiatalok embertársaikkal legyenek
toleránsak, tartsák tiszteletben más ember személyiségi jogait, emberi kapcsolataikat a
kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemezze.
Ezen célok elérésére a diákoknak vonzó iskolai életet igyekszünk szervezni, amely egyaránt
magában foglalja a komoly tanulást és a szórakoztató szabadidőt.
A képzési rendszer sajátosságait a Pedagógiai program tartalmazza, miszerint:
„Iskolánk a hagyományokra építve olyan képzési rendszert alakított ki, amely minden diák
számára biztosítja az alapvető humán, technikai, infokommunikációs és gazdasági
ismereteken alapuló műveltséget.”
Intézményünk 2003-ban sikeres pályázat eredményeképpen az Európai Innovatív
Iskolahálózat tagja lett, egyben bekerült a magyarországi Innovatív Iskolák sorába is. Iskolánk
2004 óta Microsoft IT Akadémia, Partner Központú Iskola, ezen kívül
ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA-ként működik.
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Intézményünk egyik erőssége a színvonalas nyelvoktatás.
A magyar-angol két tanítási nyelvű képzést 1990-ben vezettük be. A program célja, hogy az
anyanyelvi és idegen nyelvi tudást egyidejűleg és kiegyensúlyozottan fejlessze. A 90-es évek
társadalmi változásaival összefüggésben többek között az idegennyelvtudás minőségivé
tétele jelentette a közoktatásban a korszerű fejlesztési irányt.
A kéttannyelvű oktatás bevezetésével a közoktatásban úttörő szerepet vállaltunk azzal, hogy
szakközépiskolában elsőként honosítottuk meg ezt a képzési formát. A használható
nyelvtudás megszerzéséhez a hatékony idegennyelv-tanítással segítjük hozzá diákjainkat. Az
öt éves képzés során a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy tanulmányaikat magyar és angol
nyelven folytassák, illetve, hogy szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. A program
célja továbbá, hogy a különböző kultúrák megismerése a tanulókat türelemre, megértésre
és nyitottságra nevelje.
A 2015/2016-os tanévben újra indult a nyelvi előkészítőre épülő képzés
A nyelvi előkészítő képzés komplex program, amelyben a hangsúlyt a nyelvi képzésre
informatikaoktatásra és képességfejlesztésre helyezzük. A program legfőbb előnye – a
magas szintű nyelvtanulás mellett –, hogy együttmunkálkodásra, a közös célokért való
együttes erőfeszítésre neveli a tanulókat.
A tanulás mellett aktív közösségi és szabadidős programok színesítik az iskolai életet.
A pedagógiai tevékenység egyik kiemelkedően fontos feladata a tanórán kívüli iskolai élet, a
szabadidős elfoglaltság és a kulturált szórakozás szervezése, irányítása. Ezeknek a
feladatoknak a megoldása az iskolai nevelés átfogó célját szolgálja: a személyiség minden
oldalú, harmonikus fejlesztését, az esélyegyenlőség megteremtését. E cél eléréséhez, illetve
optimális megközelítéséhez valamennyi nevelési tényező közreműködése szükséges.
Az iskolai diákönkormányzat évente színes, érdekes programok sorozatát szervezi, amelyek
az iskolai hagyományokat, a művelődést, a sportéletet, a klubszerű közösségi
elfoglaltságokat, a nyári táborozásokat, a bel- és külföldi utazásokat érintik.
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Szakmai agazati kepzes
Villamosipar és elektronika
Az elektronika alapjai szakmai tantárgy gyakorlati óráin korszerűen felszerelt
mérőlaborokban, 12 fős csoportokban önállóan dolgoznak a tanulók.
Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele az összefüggő nyári szakmai gyakorlat elvégzése.
A szakmai tantárgy kötelező érettségi tárgy.

Informatika
A tanulók az informatika alapjai szakmai tantárgy gyakorlati óráin 12 fős csoportokban
dolgoznak korszerű számítógépekkel ellátott tantermekben. Tanulmányaik során
összekapcsolódik az elektrotechnika-elektronika és az informatika. A számítógép belső
világának megismerése mellett tanulnak adatbáziskezelést, hálózati ismereteket, és
programozást is.
A szakmai tantárgy kötelező érettségi tárgy.

Tovabbtanulasi lehetosegek
Szakmai végzettség megszerzése
INFORMATIKA
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA
Szakirányú érettségi vizsgával együtt megszerezhető
Irodai informatikus
PLC programozó
A fenti végzettségek megszerzésére vonatkozóan a 10. évfolyam végén kell döntést hozni
Szakirányú érettségi vizsga után 1 év alatt megszerezhető
54 481 05 Műszaki informatikus
54 523 02 Elektronikai technikus
54 213 05 Szoftverfejlesztő

A szakképzés ideje alatt a tanulói jogviszonnyal összefüggő valamennyi jog megilleti a
tanulót.
A felsőoktatásban – szakirányú továbbtanulás esetén – a megszerzett végzettség
többletpontot jelenthet a felvételinél.
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Tanulmanyi teruletek (tagozatkodok)
Magyar-angol két tanítási nyelvű képzés
INFORMATIKA
A tanulmányi terület kódja: 0121

A képzési idő: 1+4+1

év

A tanulmányi terület jellemzői:
 első idegen nyelv: angol,
 második idegen nyelv a középiskolai tanulmányok második évétől: német,
 angol nyelven (is) tanított tantárgyak: matematika, fizika, történelem, célnyelvi
civilizáció
 emelt szintű oktatás 11. és 12. évfolyamon angol nyelv, matematika, magyar,
történelem, fizika, informatika és szakmai tantárgyból,
 egyéb lehetőségek: integrált nyelvoktatás célnyelvi környezetben, projektoktatás,
CISCO képzés, English Club anyanyelvi tanárokkal, karácsonyi vásár Bécsben.

Angol nyelvből nyelvi előkésztőre épülő képzés
VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA
A tanulmányi terület kódja: 0124

A képzési idő: 1+4+1

év

A tanulmányi terület jellemzői:
 első idegen nyelv: angol
 10. évfolyamtól második idegen nyelv tanulásának lehetősége heti 2 órában (német,
orosz),
 emelt szintű oktatás 11. és 12. évfolyamon angol nyelv, matematika, magyar,
történelem, fizika, informatika, szakmai tantárgyból,
 egyéb lehetőségek: integrált nyelvoktatás célnyelvi környezetben, CISCO képzés,
projektoktatás, karácsonyi vásár Bécsben.

Normál középiskolai képzés
INFORMATIKA
A tanulmányi terület kódja: 0128

A képzési idő: 4+1

év

A tanulmányi terület jellemzői:
 első idegen nyelv: angol
 10. évfolyamtól második idegen nyelv tanulásának lehetősége heti 2 órában (német,
orosz),
 emelt szintű oktatás 11. és 12. évfolyamon angol nyelv, matematika, magyar,
történelem, fizika, informatika, szakmai tantárgyból,
 egyéb lehetőségek: integrált nyelvoktatás célnyelvi környezetben, CISCO képzés
projektoktatás, felzárkóztatás, karácsonyi vásár Bécsben.
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A felveteli eljaras
A felvételi eljárás valamennyi tanulmányi területen egyforma.
A felvételi eljárás során maximum 200 pont szerezhető.

1. Központi írásbeli vizsga (max. 100 pont)
Központilag kiadott egységes kompetencia-alapú feladatlapokkal szervezett írásbeli
vizsga magyar nyelv és matematika tantárgyból.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú és
fajtájú írásbeli vizsgát.
A jelentkezés határideje és módja:
A jelentkezési lapok benyújtásának határideje: 2018. december 7.
A jelentkezési lapokat postai úton lehet eljuttatni, illetve személyesen leadni az
iskola titkárságán hétfőtől csütörtökig, 900-1530-ig, pénteken 900-1200-ig.
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A részképességi zavarokkal küzdő diákok esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi
eljárás során. Amennyiben a felvételiző ilyen okból kedvezményre tart igényt, a
gondviselő erre vonatkozó kérelmét és az azt alátámasztó szakértői és
rehabilitációs bizottság által készített vélemény másolatát az írásbeli felvételi
jelentkezési laphoz csatolni kell. A kérelmet az intézmény igazgatója bírálja el.
Az írásbeli vizsga helyszíne:
BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
Az írásbeli felvételi időpontja:
2019. január 19. (szombat) 1000
Megjelenés a helyszínen:
2019. január 19. (szombat) 930
A gondviselő legkésőbb 2019. január 19-én 900 óráig köteles jelezni
(a 06-1/347-4031-es telefonszámon), ha gyermeke nem tud megjelenni a felvételi
vizsgán.
A pótló vizsga időpontja:
Megjelenés a helyszínen:

2019. január 24. (csütörtök)
2019. január 24. (csütörtök)

1400
1330

Pótló írásbeli vizsgán kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző
alkalommal nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési
nehézség, stb.) miatt nem tudtak megjelenni. A pótló vizsga kezdete előtt az eredeti
orvosi igazolást, illetve közlekedési vállalat által kiállított eredeti igazolást a vizsgán
felügyelő tanárnak kell leadni.
A felvételi vizsga előtt a regisztráción a tanulónak be kell mutatnia személyi
igazolványát vagy diákigazolványát (ezek hiányában bármilyen fényképes személyi
azonosító iratot pl. útlevelet).
A szülők a földszinti bejáratig kísérhetik gyermekeiket, számukra várakozási
lehetőséget egy tanteremben biztosítunk.
Az írásbeli vizsga során csak körző és vonalzó és szögmérő használható, egyéb
segédeszköz (számológép, mobiltelefon, stb.) használata tilos. A feladatlapok
kizárólag tollal tölthetők ki.

Külön értesítést az írásbeli felvételiről nem küldünk.
Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjai megtekinthetők
2019. január 29-én 800-1600 óráig.
A megtekintéskor az iskola a vizsgázó vagy gondviselője kérésére és költségére
fénymásolatot készít.
A fénymásolat ára 50 Ft/oldal. A megtekintéskor a vizsgázónak vagy gondviselőjének
lehetősége van elektronikus másolat készítésére is pl. digitális fényképezőgéppel.
A megtekintés napján a javító bizottság vezetőjével személyes konzultációt
biztosítunk az eredmények értékeléséről. Javasoljuk ennek igénybevételét.
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A vizsgázó gondviselője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén írásban
tehet észrevételt, amelyet legkésőbb a megtekintést követő első munkanap végéig,
2019. január 30. 1600 óráig az iskolában adhat le.
Az írásbeli felvételi eredményeket tartalmazó értékelő lap eredeti példányát a
vizsgázó vagy gondviselője illetve az általuk meghatalmazott személy (írásos
meghatalmazás birtokában) személyesen veheti át.
Az átvétel helye:
Titkárság
Az átvétel ideje:
2019. február 5. (kedd)
900-1700
2019. február 6. (szerda)
900-1500
Az írásbeli dolgozatok eredményét tartalmazó eredménylapról az általános iskola
annyi hitelesített másolatot készít, ahány központi írásbeli felvételi vizsgát kérő
középiskolába jelentkezik a tanuló. A másolatok egy-egy példányát a jelentkezési
lapokhoz kell csatolni és továbbítani a középiskoláknak. Az eredeti eredménylapot a
szülő köteles megőrizni, és kérésre a középiskolában bemutatni.

2. Hozott eredmények (max. 50 pont)
A jelentkezési lapon fel kell tüntetni az általános iskola felső tagozatában
megszerzett összes érdemjegyet.
A pontszámításnál figyelembe vett tantárgyak:
 magyar nyelv és irodalom,
 matematika,
 történelem,
 élő idegen nyelv,
 fizika.
A pontszámításnál figyelembe vett időszak:
 7. osztály év vége
 8. osztály félév

3. Felvételi beszélgetés (max. 50 pont)
A szóbeli vizsga célja a beszéd- és kommunikációs készség, a logikus gondolkodáshoz
szükséges készségek felmérése a fejleszthetőség szempontjából.
A szóbeli meghallgatásra minden tanulót behívunk, aki intézményünkhöz
jelentkezési lapot nyújtott be. A szóbeli meghallgatásra külön értesítést NEM
küldünk, annak pontos időbeosztása megtekinthető az intézmény honlapján, illetve
portáján a jelentkezési lapok beérkezésétől függően, de legkésőbb 2019. február 22én.
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A szóbeli vizsga időpontja:
2019. február 28., március 5. (egyéni beosztás szerint)
A vizsga helyszíne:
BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnáziuma
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
A felvételin a jelentkezők néhány percben beszélnek magukról, tanórai és tanórán
kívüli tevékenységükről, jövőbeni terveikről. Ezt követően kötetlen beszélgetést
folytatnak a vizsgáztatókkal egy, a vizsgázó érdeklődési köréhez tartozó, általa
szabadon választott témakörről, illetve az intézményünk által kínált tanulmányi
területekről.
A szóbeli felvételi értékelésének szempontjai:
 folyamatos beszéd a bemutatkozásnál,
 folyamatos beszéd a tanuló által választott téma megbeszélése során,
 segítő, illetve részletesebb kifejtésre orientáló kérdések megértése,
 a bemutatkozás és a beszélgetés nyelvezete, logikus, érthető szerkezete,
 tájékozottság a tanuló által választott témakörben.
A szóbeli felvételi vizsgán a jelentkező gondviselője is részt vehet.
A szóbeli felvételire a tanulónak magával kell hoznia diákigazolványát.

Jelentkezesi lapok kitoltese
Kérjük, hogy a jelentkezési lapok kitöltése során fokozottan ügyeljenek az adatok
valódiságára és teljességére.
A jelentkezési laphoz minden esetben csatolni kell az írásbeli felvételi vizsga
értékelőlapjának másolatát.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a különböző nyelvvizsgák, tanulmányi- és sportversenyek
eredményei a felvételi pontszámításnál nem vehetők figyelembe, ezért ezek eredményeinek
csatolása a jelentkezési laphoz nem szükséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tanulmányi eredmények rovatban valamennyi, a felső
tagozatban megszerzett érdemjegyet fel kell tüntetni.
Kérjük, minden esetben adják meg a gondviselő telefonos elérhetőségét, valamint e-mail
címét hogy a kapcsolatfelvétel – amennyiben szükséges – zökkenőmentes lehessen.
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Fontos idopontok
2018. 10. 16.
2018. 11. 07.
2018. 12. 04.
2018. 11. 15.
2018. 11. 22.
2018. 12. 07.
2019. 01. 19.
2019. 01. 24.
2019. 01. 29.
2019. 01. 30.
2019. 02. 05.
2019. 02. 06.
2019. 02. 18.
2019. 02. 28.
2019. 03. 05.
2019. 03. 18.
2019. 03. 19.
2019. 03. 20., 21.
2019. 04. 30.

1500
1500
1500

NYÍLT NAP
(előzetes regisztráció szükséges)
Bemutató órák – közismereti órák (előzetes regisztráció szükséges)
Bemutató órák – szakmai órák (előzetes regisztráció szükséges)
Jelentkezési lap leadása az írásbeli felvételi vizsgára

1000

Írásbeli felvételi vizsga

1400

Pótló írásbeli felvételi vizsga

800-1600

Írásbeli feladatlapok megtekintése

900-1600

Esetleges észrevétel az írásbelivel kapcsolatban

900-1700
900-1500

Írásbeli felvételi értékelőlapjainak átvétele*
Felvételi jelentkezési lapok beküldése
Szóbeli felvételi vizsga egyéni beosztás szerint
Ideiglenes felvételi jegyzék
Igazgatói konzultáció (előzetes regisztráció szükséges)*
Módosítás lehetősége az általános iskolákban
Jelentkezők értesítése a felvételi eredményről

Elerhetosegek
Cím:
Telefon:
email:
honlap:

1191 Budapest, Kossuth tér 12.
06-1/347-4030
titkarsag@trefortszki.hu
www.trefortszki.hu

Beiskolázással kapcsolatban részletes információ
Varga Katalin igazgatóhelyettes
06-1/347-4033
Alberti Judit iskolatitkár
06-1/347-4031



A jelölt időpontok változása lehetséges, ezért kérjük, hogy figyeljék honlapunkat, ahol az aktuális eseményekről
mindig friss információkat találnak.
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