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"LÉLEK ÉS TUDÁS"
"Az emberi munka minőségét a lélek milyensége határozza meg. Az alkotás ugyanis nem más, mint a lélek

visszatükröződése." (Adolph Kolping)

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! Kedves Olvasó!

A Szent József Technikum a 2021/2022. tanévtől a jászapáti tagintézménnyel kibővülve az Egri

Főegyházmegye és a Jászság legnagyobb szakképző intézménye, amely több mint 60 esztendő

pedagógiai örökségét hordozza. Iskolánk a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik

meghatározó bázisává vált.

Szemünk előtt zajlik a technológia forradalma: az elektronika, a digitális technika, az automatizálás, az

informatika, a hálózatok és az intelligens rendszerek terén bekövetkező innováció az általunk tanított

valamennyi ágazatra hatással van. A változásokat a mi képzéseinknek is követni kell. Mára az

automatizálási, az informatikai és az ügyviteli területeken, valamint a gimnáziumi képzéseinkben is az

erősáramúhoz hasonló hírnevet sikerült elérni. A környékbeli vállalatoknál és országosan egyaránt

találunk a „Liskában” végzett szakembereket, valamint a műszaki és a rendészeti pályán is jelen vannak

vezető beosztású volt diákjaink. 

A szakmai tudás átadása mellett iskolánk kiemelt célja az itt folyó nevelőmunka által az egész

személyiség formálása, alakítása annak érdekében, hogy tanítványaink az élet minden területén

(család, munkahely stb.) megállják majd a helyüket. Névadónk erényei a 21. századi fiatalok számára is

követendőek: Szent József példás apa, becsületes szakember. Küldetésünk, hogy az elmúlt évtizedekben

felhalmozott szakmai tapasztalatok birtokában, a katolikus egyház értékrendjét közvetítve már a

jelenben felkészítsük diákjainkat a jövőbeli változásokra, a folyamatos megújulásra.

Halász Péter

igazgató  

KÉPZÉSEINK - TECHNIKUM
Technikumi osztályainkban a műszaki érdeklődésű fiataloknak kínálunk gyakorlatorientált oktatást. Az

ötéves képzés sikeres elvégzését követően diákjaink egyszerre szereznek szakmai emelt szintű érettségi és

technikusi bizonyítványt, melyekkel  a munka vagy a felsőoktatás világába egyaránt  továbbléphetnek. A

jászsági cégek tárt karokkal várják a technikusokat és a mérnököket. 

A képzés 9-10. évfolyamán a tanulóink ágazati alapozó oktatásban vesznek részt. Az ágazati alapvizsgát

követően a 11. évfolyamon már a választott szakmát tanulják, a 12. évfolyamon pedig 3 tantárgyból is

előrehozott érettségi vizsgát tehetnek, hogy a képzés utolsó évfolyamán már csak az idegen nyelvi

érettségire és a technikusi vizsgára készüljenek.  A technikumi osztályokban oktatott idegen nyelv az

angol.

A technikumban tanulók 2 éven át ösztöndíjban részesülnek, majd a  szakmai gyakorlat keretében a duális

képzőhelyekkel szakképzési munkaszerződést kötnek,  így a tanulmányaik keretében  pénzt keresnek. 

Iskolánk az alapszakmák megszerzése után is nyújt szakirányú továbbképzési lehetőségeket. 



0001. ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Az automatikai technikus automatizált
gépek, berendezések és rendszerek
szerelését, üzembe helyezését és
karbantartását végzi, képes pneumatikai,
hidraulikai és PLC programozói ismeretek
birtokában  vezérlési és szabályozási
feladatok ellátására is.

Automatikai technikus

Erősáramú elektrotechnikus
Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi
energetikai hálózatok létesítését,
üzemeltetését, a villamosenergia-
gazdálkodás  nyomon követését, valamint
épületek energetikai, informatikai,
vezérlési, jelátviteli hálózatának létesítését
végzi.

Ipari informatikai technikus
Feladata ipari környezetben a korszerű
számítástechnikai termék-, folyamat- és
háttértámogatás biztosítása, a vezetékes és
vezeték nélküli összeköttetések
kialakításának megtervezése, koordinálása
és fenntartása, alapvető távközlési és
hálózati rendszerek üzemeltetése.

Iskolánk a DExam és az ECL nyelvvizsgák akkreditált vizsgahelye. Tanulóinknak helyben nyílik

lehetősége angol és/vagy német nyelvtanfolyamokon való részvételre, valamint az általuk

választott nyelvből államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt szerezhetnek.

NYELVVIZSGA-LEHETŐSÉG



Feladata a fizikai hálózatok telepítése és
üzemeltetése. A banki, a vállalati
adatkapcsolatok és a háztartások kábeltévés
hálózatain biztosított internet-, TV-,
valamint telefonszolgáltatások az általa
kialakított hálózatokon valósulnak meg.

Az adott cég munkatársaként helyben
telepített, ill. felhőszolgáltatásként igénybe
vett hálózati eszközök, szerverek, valamint
alkalmazások összehangolt működését
biztosítja.

Tevékenységei közé tartozik a vállalkozás
ügyviteli feladatainak végrehajtása,
közreműködik a számviteli és pénzügyi
feladatok ellátásában. Kapcsolatokat tart a
munkatársakkal, ügyfelekkel,
rendezvényeket, valamint megbeszéléseket
szervez. 

0002. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

Informatikai rendszer- és 
 alkalmazás-üzemeltető technikus

Infokommunikációs hálózatépítő
és -üzemeltető technikus

0003. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Könyvelési feladatokat végez,
nyilvántartásokat vezet, közreműködik
egyes pénzügyi feladatok előkészítésében
és lebonyolításában.



GIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINK

Gimnáziumunkban az általános
műveltséget megalapozó, valamint a
kétszintű érettségi vizsgára és a felsőfokú
tanulmányokra felkészítő nevelés-oktatás
folyik 4 tanéven keresztül, a kerettantervi
követelményeknek megfelelően emelt
idegen nyelvi (angol, német) óraszámmal. A
katonai és a közbiztonsági osztályokban
fakultatív órakeretben az adott pályához
szükséges ismeretek oktatására és fizikai
felkészítésre kerül sor. A Honvéd Kadét
Program keretében tanulóink ösztöndíjban
is részesülhetnek. 

0004. Négy évfolyamos gimnázium
0005. Katonai gimnázium
0006. Közbiztonsági gimnázium

KOLLÉGIUM
A kollégium az Egri Főegyházmegye fenntartásában működik. A kollégista tanulók kötelesek elfogadni
a katolikus egyház értékrendjét, jelképeit. Más, nem keresztény egyházhoz, vallási közösséghez tartozó
tanulók vallási nézeteiket a kollégiumon belül nem terjeszthetik, sem szóban, sem írásban (pl.:
plakátokkal), sem jelképekkel. 
A tanuló a kollégiumi felvételi kérőlap kitöltésével, annak szülői/gondviselői támogatása, jóváhagyása
mellett kollégiumi jogviszonyt létesít. Kollégiumunkba a városban működő középiskolák és szükség
esetén az általános iskolák tanulói is kérhetik felvételüket. 
Felvételi kérőlapot minden tanuló az intézmény titkárságán, vagy saját iskolájában kérhet.
A kilencedikes tanulók a kérőlapokat az iskolába történő beiratkozáskor töltik ki. 
Egyéb rendkívüli esetben szeptember 30-ig van lehetőség a kollégiumi férőhely igénylésére.
Szeptember 30-a után kollégiumi felvétel csak méltányossági alapon, egyedi elbírálás alapján történik.
A beadott igényeket az intézmény vezetője bírálja el, döntéséről a tanulót, kiskorú tanuló esetén a
szülőt írásban értesíti.
A tanuló felvételét - személyes indokainak figyelembevétele mellett (családi körülmények, szociális
helyzet, lakóhely távolsága stb.) - egy tanévre tudjuk biztosítani, mely évente, szükség szerint
meghosszabbítható.
A kollégiumi elhelyezés keretében csak a napi ötszöri étkezésért kell a tanulóknak fizetni. Ez alól
kivételek a szakképzésben tandíjfizetésre kötelezett tanulók. Ők a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott feltételek szerint térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a kollégiumi elhelyezést.
.



FELVÉTELI
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A technikumi képzéseinkre a jelentkezés a választott ágazatra történik. Az ágazaton belüli
szakmaválasztásra a 10. évfolyam végén, a sikeres ágazati alapvizsgát követően kerül sor.   
A felvétel az általános iskola 5., 6. és 7. évfolyamainak tanév végi, valamint a 8. évfolyam első
félévi eredményei alapján történik.
Minden tanulmányi területen figyelembe vett tantárgyak a kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv,
irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika. 
A gimnáziumi osztályokban ezen felül figyelembe vett tantárgyak: fizika, földrajz/természetismeret,
kémia, biológia, informatika.
A technikumi osztályokban beszámítandók az ágazati képzéshez szükséges tantárgyak:
-elektronika és elektrotechnika ágazat, illetve informatika és távközlés ágazat: fizika és informatika
-gazdálkodás és menedzsment ágazat: biológia, földrajz/természetismeret, informatika.

Az Elektronika és elektrotechnika ágazatra történő felvételhez foglalkozás-egészségügyi alkalmassági
vizsgálat szükséges.

Sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók
felvétele
A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló
esetében a jelentkezéskor csatolni kell a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési
tanácsadó szakértői véleményét.
Valamennyi tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási
fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás rendje:
2022. 02. 18.        A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje a középiskolába.
2022. 03. 16.        Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása a középiskolában.
2022. 03. 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2022. 04. 12.        A végleges felvételi jegyzék továbbítása a Felvételi Központnak.
2022. 04. 22.       A Felvételi Központ megküldi a középiskoláknak a felvett tanulók névsorát.
2022. 04. 29.  A középiskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
Március első hetében, előzetes értesítés alapján szóbeli elbeszélgetés történik a tanulókkal a szülők
jelenlétében a jelentkezők személyiségének és a keresztény értékrendhez való viszonyulásának
megismerése érdekében.  A felvétel feltétele az iskola keresztény értékrendjének elfogadása. 


