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SCHULEK FRIGYES
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

1087 Budapest, Mosonyi u. 6.,
Tel.: 210-9387, 334-2358

OM azonosító: 203032

Honlap: www.schulek.com

FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ
nyolcadik osztályosok 
részére

SCHULEK FRIGYES
KÉT  TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum



Megközelíthetőségünk
iskolánk jól megközelíthető metróval, 

busszal, trolival, villamossal, vonattal.

a keleti pályaudvar mellett lévő 

Festetics és Mosonyi utca sarkán található.
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Amit rólunk tudni érdemes
a középfokú építőipari oktatás több mint 120 évre visszanyúló története 
nagyrészt megegyezik iskolánk múltjával. az 1879-ben létrejött állami 
közép ipartanodától kezdve számos kiváló tanintézet tekinthető 
intézményünk elődjének, mely ipariskolák közül először a magasépítési 
tagozat önállósította magát állami Felsőépítő ipariskola néven. 

az 1950-es években az i. kerületi Szabó ilonka utcában kezdett működni 
iskolánk tulajdonképpeni jogelődje. 1968-tól építőipari, épületgépészeti és 
építőanyagipari Szakközépiskolaként működött, majd tíz év múlva vági 
istván építőipari Szakközépiskola néven vált a főváros egyik legnevesebb 
középfokú oktatási intézményévé.

1997-től intézményünk Schulek Frigyes kéttannyelvű építőipari Műszaki 
Szakközépiskola néven folytatja jogelődjei színvonalas tevékenységét.

2000. augusztus 1-jétől az iskola a Mosonyi utcában működik. a főváros 
egyik legjobban megközelíthető helyszínén, a keleti pályaudvar 
szomszédságában lévő felújított, a legmodernebb oktatási köve-
telményeknek megfelelő iskolaépületben elismerten magas színvonalú 
álta-lános képzést és szakmai oktatást biztosítunk.

A 2016/2017-es tanévtől intézményünk a Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari 
Szakgimnáziuma néven működik.
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kaczur.andras
Bélyegző



a térítésmentes felvételi előkészítő tanfolyamon magyar nyelv és 
matematika tárgyakból készítjük fel a nyolcadikosokat két csoportban: 

www.schulek.hu

Iskolánk ingyenes felvételi 
előkészítést biztosít!
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Iskolánk képzési kínálata

Német-magyar két tanítási nyelvű 
szakgimnáziumi képzés (5 év) 

ebben a képzési formában az előkészítő évfolyamon német nyelv   
(heti 20 órában), valamint magyar nyelv és irodalom, matematika, 
rajz és vizuális kultúra és testnevelés oktatás folyik. a tanév végi 
sikeres nyelvi alapvizsga után a tanulók a 2018/2019-es tanévben 
az Építőipar ágazatban folytatják tanulmányaikat, ahol a 
legfontosabb szakmai tárgyakat (műszaki ábrázolás, építőanya-
gok, épületszerkezetek, geodézia, statika, szilárdságtan), valamint 
egyes közismereti tantárgyakat (matematika, informatika)  is 
német nyelven oktatjuk. 

az iskola nappali tagozaton megszerezhető végbizonyítványként érettségi bizonyítványt, illetve a 
szakmai vizsgakövetelményeket teljesítők számára technikusi oklevelet ad. az érettségizett tanu-
lók többsége a felsőoktatásban vagy a szakképző évfolyamon tanul tovább.

KÓDSZÁM
az 5 (1+4) évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre oktatás az 
Építőipar ágazatba tartozik.
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Szombati napokon 9.00–12.30 óráig
(november 21., 28., december 5., január 9.)

vagy

Keddi napokon 15.30–17.45 óráig
(november 17., 24., december 1., 8.)

Beiratkozás a nyílt napokon 2015. november 9-13-ig,

(legkésőbb november 20-ig) a 313-as szobában, a titkárságon.

Nyílt napokat tartunk
2015.november 9-13 között 9.00-13.00 óráig.

451.

kaczur.andras
Bélyegző



Felvételi követelmények
az iskolánkba jelentkező tanulók fel-
vétele általános iskolai tanulmányi 
eredményük, valamint a központi-
lag kiadott egységes, kompetencia 
alapú írásbeli felvételi vizsga alapján 
történik.

Nem nevelünk szakbarbárokat! ezt igazolja, hogy a kultúra, a művészetek 
minden ága iránt igen érdeklődő tanulók járnak hozzánk. történelmi, iro-
dalmi, újabban nyelvi vetélkedőkön is eredményesen szerepelünk.

kiterjedt nemzetközi kapcsolataink-
nak köszönhetően tanulóink közül az 
arra érdemesek eljuthatnak külföldi 
tanintézményekbe tapasztalatszer-
zésre.

Minden tanulónak lehetősége van 
megszerezni a gépjárművezetői 
jogosítványt a tanulmányi idő alatt.

korszerűen felszerelt rajztermünkben felkészítjük tanulóinkat a felsőok-
tatási felvételi rajzalkalmassági vizsgákra. Szakköri foglalkozásokon felfe-
dezhetik az építész pályán hasznosítható szabadkézi rajzi térformálás és 
vizuális kultúra területeit. kiemelkedő eredményeket érünk el országos és 
fővárosi képzőművészeti pályázatokon, kiállításokon.
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a nyelvoktatás valamennyi évfolyamon a legkorszerűbb tanesz-
közök felhasználásával csoportbontásban történik. a nyelvoktatás 
hatékonyságát növeli az iskola modern nyelvi laborjainak haszná-
lata, a Németországban végzett nyári termelési gyakorlat, vagy az 
iskolánk által obervellachban (ausztria) szervezett erdei iskola is. 
a német nyelv tanulása mellett a két tanítási nyelvű osztályokban 
második idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk. 

az 5. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. a két taní-
tási nyelvű osztály tanulói számára kötelező érettségi tantárgy a 
célnyelv (német nyelv), valamint két tantárgy érettségi követelmé-
nyeit német nyelven kell teljesíteni. amennyiben a tanuló a német 
nyelv tantárgyból emelt szinten jeles osztályzatot kap, és továb-
bi két tantárgyból német nyelven legalább középszintű sikeres 
érettségi vizsgát tesz, úgy érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1) 
komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
egyenértékű okiratnak minősül. 
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az előkészítő évfolyamot követően az Építőipar ágazat szerinti 
szakmai képzés folyik, melynek időkerete megegyezik a normál 
szakgimnáziumi képzés időkeretével (452. kódszám). a 
technikusképzés – az előzetes tanulmányok beszámításával – egy 
év időtartamú. a szakképző évfolyamot iskolánkban végezhetik 
tanulóink. az 5/13.  évfolyam végén sikeres képesítő vizsga esetén 
magas- vagy mélyépítő technikusi képesítést szerezhetnek.

az építőipari (magas- vagy mélyépítő) technikusok az építke-
zések megbecsült szakemberei, művezetői, technikusi, műszaki 
ügyintézői, sőt – kisebb épületek esetén – építés-vezetői 
munkakört tölthetnek be. a nemzetközi szakmai együtt-
működésben való aktív részvétel az építőipar minden szintjén 
egyre több szakmai idegennyelv-tudással rendelkező szakembert 
igényel, ami növeli a német szakmai nyelv tudásának ázsióját. 

a hazai műszaki megoldásokon túl a tanulók megismerked-
nek a német nyelvterületeken honos fejlett építési kultúrával is. 
Iskolánk jó partnerkapcsolatokat épített ki a karlsruhei Heinrich 
Hübsch építőipari iskolával. a két tanítási nyelvű képzésben részt-
vevő diákok egy része Németországban végezheti el nyári 
szakmai gyakorlatát.
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Néhány adalék az iskolai életről
az országos Szakmai tanulmányi versenyeken és a Szakmacsoportos 
szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén évtizedek óta az első 
helyezettek között vagyunk.

a felsőoktatási intézményekbe jelentkezett tanulóink többségét felveszik.

vidéki tanulóinknak lehetőségük van kollégiumi elhelyezésre.

5 éven keresztül csoportbontásban oktatunk informatikát jól felszerelt szá-
mítógéptermekben. a tanulók elsajátíthatják a számítógépes szövegszer-
kesztést, táblázat- és adatbázis kezelést, a számítógépes tervezést.

választható az angol vagy a német nyelv, amit szintén csoportbontásban, 
nyelvi laborjainkban oktatunk 4 éven keresztül. igény szerint fakultatív 
módon lehetőség van az orosz nyelv oktatására is.

az iskolai sport nagy hagyományokkal rendelkezik. Rendszeresen szervezünk 
téli sítáborokat, kosárlabda, atlétika, röplabda és futball sportágakban orszá-
gos, illetve budapesti szinten eredményesen szerepelünk.
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Szakgimnáziumi k épzés 
Építőipar ágazatban (4 év)
a szakmai képzés ez esetben is az Építőipar ágazatban történik.

KÓDSZÁM

a 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervre épülő képzési 
forma az Építőipar ágazatban történik. az angol vagy a német 
nyelvet heti 4 órában 4 évig csoportbontásban tanulják diákjaink. 
a nem kötelező, választható órakereten belül tanulóink 
lehetőséget kapnak az emelt szintű érettségire való felkészülésre.

a 9-12. évfolyamon szakmai elméleti és – csoportbontásban − 
szakmai gyakorlati foglakozásokon készítjük fel diákjainkat a 
kötelezően választandó Építőipar ágazati érettségi vizsgára és az 
azt követő szakképzési évfolyamra.
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Érettségi vizsga utáni
ingyenes képzéseink

Nappali tagozatos mélyépítő technikus képzés

Mélyépítő technikus szakra középiskolai érettségi bizonyítvánnyal 
lehet jelentkezni.
A képzési idő 2 év, melynek végén a résztvevők állami képesítő vizs-
gát tesznek és mélyépítő technikus oklevelet kapnak.
Amennyiben a jelentkező már rendelkezik magasépítő technikus 
oklevéllel, úgy a képzési idő egy éves.

452.

kaczur.andras
Bélyegző



iskolánk korszerű építőanyag vizsgáló laboratóriummal 
rendelkezik, ahol diákjaink gyakorolhatják az anyagok szabványos 
mintavételét, vizsgálatát és minősítését. a manuális építészeti 
rajzok készítése mellett megismerkednek a számítógépes 
(archiCaD, Nemetschek Allplan)  rajzolás fortélyaival. a 
középszintű építőipari szakemberek képzésének egyik jelentős 
területe az épületszerkezetek építésének gyakorlata is, amelyet jól 
képzett szakoktatók vezetésével végeznek diákjaink az iskolai 
tanműhelyekben.

Felkészítjük tanulóinkat az Ágazati és ágazaton kívüli szakmai 
érettségi tárgyak versenyér e, melyen a schulekes diákok minden 
évben az ország legjobbjai között végeznek, összesítésben pedig 
iskolánk nagy előnnyel áll az első helyen az ország hasonló 
intézményei között!

a tizenkettedik év végén tanulóink érettségi vizsgát tesznek, 
amely feljogosítja őket felsőoktatási intézményben való 
továbbtanulásra. a technikusképzés az érettségit követően – az 
előző tanulmányok beszámításával – egyéves. a szakképző évfo-
lyamot iskolánkban végezhetik diákjaink. a szakképző évfolyam 
befejeztével sikeres képesítő vizsga esetén magas- vagy 
mélyépítő technikusi végzettséget szerezhetnek. a technikusi 
osztályokban is biztosítjuk diákjaink számára a nyelvtanulást, a 
matematikai tudás szinten tartását, illetve a felkészülést a 
szakirányú továbbtanulásra.
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Érettségi vizsga utáni
ingyenes képzéseink

Nappali tagozatos magasépítő technikus képzés

Magasépítő technikus szakra középiskolai érettségi bizonyítvány-
nyal lehet jelentkezni.
A képzési idő 2 év, melynek végén a résztvevők állami képesítő vizs-
gát tesznek és magasépítő technikus oklevelet kapnak. (Építészeti 
szakközépiskolában érettségizett tanulók számára a képzési idő a 
korábban tanult szakmai tárgyak beszámításával egy évre rövidül-
het.)
A tanulók megismerhetik a házépítés módját: anyagait, szerkezete-
it, az építési technikákat. Megtanulnak építési tervrajzokat készíteni 
hagyományos és számítógépes módszerrel egyaránt.
Az elméleti ismereteket korszerű tanműhelyben, építkezéseken 
mélyítik el, így gyakorlati tudására is szert tesznek.
Az ismereteket komplex egységekre (modulokra) bontva oktatjuk, 
módszereinket a gyakorlatiasság és a tanulóközpontúság jellemzi.
A magasépítő technikusok az építkezések megbecsült szakemberei, 
ahol művezetői, sőt építésvezetői feladatokat látnak el. Kellő szak-
mai gyakorlat birtokában egyéni vállalkozóként is tevékenykedhet-
nek.
A tervezőirodákban ők azok, akik a tervezőmérnökökkel együttmű-
ködve az elképzelésekből épületterveket dolgoznak ki.



Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill. 
erre épülő szakgimnáziumi képzés  (5 év)

KÓDSZÁM
Iskolánk a 2005/2006-os tanévtől kezdődően képzési kínálatát 
nyelvi előkészítő osztály beindításával bővítette. Az előkészítő év-
folyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 
A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituáció-
nak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkész-
ség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. 
Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciá-
inak fejlesztése is folyik.

Iskolánkban angol nyelv tanítása folyik ezen az évfolyamon. 
A 9-12. évfolyamokon az iskolának fel kell készítenie a diákokat az 
emelt szintű nyelvi érettségire. Amennyiben a tanuló az emelt szin-
tű angol nyelvi érettségin jeles osztályzatot szerez, úgy érettségi 
bizonyítványa középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 
Az előrehozott, emelt szintű érettségi sikeres teljesítése után az is-
kola lehetőségeihez mérten biztosítja, hogy a tanuló a nyelvet szin-
ten tarthassa vagy továbbfejlessze, vagy a felszabadult óraszámot a 
második idegen nyelvre fordítsa.

A nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében az oktatást 
csoportbontásban szervezzük meg. A fennmaradó időkeretben in-
tenzív informatikai képzésben is részt vesznek a tanulók. Az infor-
matika oktatásánál a géptermi órákat szintén csoportbontásban 
szervezzük meg.

A nyelvi előkészítő évfolyam képességfejlesztésre szánt időkeretén 
belül hagyományos tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, mate-
matika) tanítunk, a képességfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. Ezen 
belül lehetőség nyílik a meglévő hiányosságok pótlására, de új is-
meretek tanulására is. Ezáltal lehetővé válik a további 
tanulmányok jobb megalapozása, a tanulók sikeres érettségire 
való felkészítése. 
Idegen nyelvből és informatikából kitűzött cél a tanulók emelt szin-
tű érettségire való felkészítése, de 11. és 12. évfolyamon a tanuló 

által szabadon választott órák időkerete lehetőséget biztosít a tanu-
lók számára, hogy ezen órakeretben egyéni érdeklődésüknek, to-
vábbtanulási szándékuknak megfelelő tantárgyakból készüljenek 
fel az érettségi vizsgára.

Az osztályfőnöki órák keretein belül a tanulók önismereti, tanulás-
módszertani tudásának fejlesztésére helyezzük a fő hangsúlyt. 
A 9.-12. évfolyamon szakmacsoportos alapozó oktatás folyik az 
építészet szakmacsoportra, melynek időkerete megegyezik a ha-
gyományos szakközépiskolai képzés (Kódszám:12) időkeretével. A 
tanulók a 12. évfolyam végén tesznek érettségi vizsgát. A szakmai 
képzés – egy év beszámításával – egy éves. A második szakképző 
évfolyamot iskolánkban végezhetik tanulóink, a 14. évfolyam be-
fejeztével, sikeres képesítő vizsga esetén magas- vagy mélyépítő 
technikusi képesítést szerezhetnek.

453.

kaczur.andras
Bélyegző



13. Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, ill.
erre épülő szakközépiskolai képzés (5 év)

KÓDSZÁM
Iskolánk a 2005/2006-os tanévtől kezdődően képzési kínálatát 
nyelvi előkészítő osztály beindításával bővítette. Az előkészítő év-
folyam célja a kommunikatív kompetenciák kialakítása, fejlesztése. 
A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma az adott szituáció-
nak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti a négy alapkész-
ség (beszédkészség, beszédértés, olvasásértés és írás) területén. 
Ezen kívül természetesen a tanuló egyéb, személyes kompetenciá-
inak fejlesztése is folyik.

Iskolánkban angol nyelv tanítása folyik ezen az évfolyamon. 
A 9-12. évfolyamokon az iskolának fel kell készítenie a diákokat az 
emelt szintű nyelvi érettségire. Amennyiben a tanuló az emelt szin-
tű angol nyelvi érettségin jeles osztályzatot szerez, úgy érettségi 
bizonyítványa középfokú (B2) komplex típusú államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 
Az előrehozott, emelt szintű érettségi sikeres teljesítése után az is-
kola lehetőségeihez mérten biztosítja, hogy a tanuló a nyelvet szin-
ten tarthassa vagy továbbfejlessze, vagy a felszabadult óraszámot a 
második idegen nyelvre fordítsa.

A nyelvoktatás hatékonyságának növelése érdekében az oktatást 
csoportbontásban szervezzük meg. A fennmaradó időkeretben in-
tenzív informatikai képzésben is részt vesznek a tanulók. Az infor-
matika oktatásánál a géptermi órákat szintén csoportbontásban 
szervezzük meg.

A nyelvi előkészítő évfolyam képességfejlesztésre szánt időkeretén 
belül hagyományos tantárgyakat (magyar nyelv és irodalom, mate-
matika) tanítunk, a képességfejlesztésre helyezve a hangsúlyt. Ezen 
belül lehetőség nyílik a meglévő hiányosságok pótlására, de új is-
meretek tanítására is. Ezáltal lehetővé válik a további tanulmányok 
jobb megalapozása, a tanulók sikeres érettségire való felkészítése. 

Idegen nyelvből és informatikából kitűzött cél a tanulók emelt szin-
tű érettségire való felkészítése, de 11. és 12. évfolyamon a tanuló 

által szabadon választott órák időkerete lehetőséget biztosít a tanu-
lók számára, hogy ezen órakeretben egyéni érdeklődésüknek, to-
vábbtanulási szándékuknak megfelelő tantárgyakból készüljenek 
fel az érettségi vizsgára.

Az osztályfőnöki órák keretein belül a tanulók önismereti, tanulás-
módszertani tudásának fejlesztésére helyezzük a fő hangsúlyt.  A 
9-12. évfolyamon építőipari ágazati képzés folyik,  melynek 
időkerete megegyezik a normál szakgimnáziumi képzés 
(Kódszám: 452) időkeretével. A tanulók a 12. évfolyam végén tesz-
nek érettségi vizsgát. A szakmai képzés – egy év beszámításával – 
egy év időtartamú. A szakképző évfolyamot iskolánkban 
végezhetik tanulóink, a 14. évfolyam befejeztével, sikeres 
képesítő vizsga esetén magas- vagy mélyépítő technikusi 
képesítést szerezhetnek.



iskolánk korszerű építőanyag vizsgáló laboratóriummal rendelke-
zik, ahol gyakorolhatják az anyagok szabványos mintavételét, vizsgá-
latát és minősítését. a geodéziai gyakorlatok során a legmodernebb 
műszerek segítségével sajátíthatják el a gyakorlatban alkalmazott 
kitűzési ismereteket. a manuális építészeti rajzok készítése mellett 
megismerkednek a számítógépes (archiCaD) rajzolás fortélyaival. a
középszintű építőipari szakemberek képzésének egyik jelentős terü-
lete az épületszerkezetek építésének gyakorlata is, amelyet jól kép-
zett szakoktatók vezetésével végeznek iskolai tanműhelyben.

Felkészítjük tanulóinkat a Szakmacsoportos érettségi tanulmányi 
versenyre, melyen diákjaink minden évben az ország legjobb tanu-
lói között vannak. Összesítésben pedig iskolánk nagy előnnyel áll az 
első helyen az ország szakközépiskolái között!

a tizenkettedik év végén érettségi vizsgát tesznek tanulóink, 
amely feljogosítja őket bármely felsőoktatási intézményben való 
továbbtanulásra. a technikusképzés az érettségit követően – az 
előző tanulmányok beszámításával – egyéves. a szakképző évfo-
lyamot iskolánkban végezhetik tanulóink. a szakképző évfolyam 
befejeztével sikeres képesítő vizsga esetén magas- vagy mélyépítő 
technikusi végzettséget szerezhetnek. a technikusi osztályokban is 
biztosítjuk diákjaink számára a nyelvtanulást, a matematikai tudás 
szinten tartását, illetve a felkészülést a szakirányú továbbtanulásra.
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Érettségi vizsga utáni 
ingyenes képzéseink

Nappali tagozatos magasépítő technikus képzés

Magasépítő technikus képzésünkre középiskolai érettségi 
bizonyítvánnyal lehet jelentkezni.
A képzési idő 2 év, melynek végén a tanulók szakmai vizsgát 
tesznek és magasépítő technikus oklevelet kapnak. (Építőipari 
szakgimnáziumban érettségizett tanulók számára a képzési idő a 
korábban tanult szakmai tárgyak beszámításával egy évre rövidül.)
Diákjaink tanulmányaik alatt megismerhetik az új és a ha-
gyományos építési módokat, anyagokat,  szerkezeteket, építési 
technológiákat. Megtanulnak építési tervrajzokat olvasni és 
készíteni hagyományos és számítógépes módszerrel egyaránt. Az 
elméleti ismereteket korszerű tanműhelyekben, építkezéseken 
mélyítik el, így gyakorlati tudásra is szert tesznek.
Az ismeretátadást a gyakorlatiasság és a tanulóközpontúság 
jellemzi. A magasépítő technikusok az építkezések megbecsült 
szakemberei, ahol művezetői, építésvezetői feladatokat látnak el. 
Kellő szakmai gyakorlat birtokában egyéni vállalkozóként is tevé-
kenykedhetnek.
A tervezőirodákban ők azok, akik a tervezőmérnökökkel 
együttműködve az elképzelésekből épületterveket dolgoznak ki.

kaczur.andras
Bélyegző



12. Szakközépiskolai képzés 
építészet szakmacsoportra (4 év)
a szakmacsoportos alapozó oktatás az építészet szakmacsoportra 
vonatkozik.

KÓDSZÁM

a 4 évfolyamos, kerettantervre épülő képzési forma az építészet 
szakmacsoportjába tartozik. az angol vagy a német nyelvet heti 
3 illetve 4 órában 4 évig csoportbontásban tanulják a tanulók. a
szaktárgyak mellett a közismereti tárgyak oktatása a gimnáziumi 
képzéshez igazodik. a nem kötelező, választható órakereten belül 
tanulóink lehetőséget kapnak az emelt szintű érettségire való fel-
készülésre.

a 9-12. évfolyamon szakmai elméleti és – csoportbontásban − 
szakmai gyakorlati foglakozásokon készítjük fel diákjainkat a köte-
lezően választandó építészeti szakmacsoportos érettségi vizsgára 
és a szakképzési évfolyamra.
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Érettségi vizsga utáni
ingyenes képzéseink

Nappali tagozatos mélyépítő technikus képzés

Mélyépítő technikus képzésünkre szintén középiskolai érettségi 
bizonyítvány birtokában lehet jelentkezni.
A képzési idő 2 év, melynek végén a résztvevők szakmai  vizsgát 
tesznek és mélyépítő technikus oklevelet kapnak. Amennyiben a 
jelentkező már rendelkezik magasépítő technikus oklevéllel, úgy 
a képzési idő egy éves.

kaczur.andras
Bélyegző



az előkészítő évfolyamot követően szakmacsoportos alapozó 
oktatás folyik az építészet szakmacsoportra, melynek időkerete 
megegyezik a hagyományos szakközépiskolai képzés időkeretével 
(12. kódszám). a technikusképzés – az előzetes tanulmányok beszá-
mításával – egyéves. a második szakképző évfolyamot iskolánkban 
végezhetik tanulóink. a 14. évfolyam végén sikeres képesítő vizsga 
esetén magas- vagy mélyépítő technikusi képesítést szerezhetnek.

az építőipari (magas- vagy mélyépítő) technikusok az építke-
zések megbecsült szakemberei, művezetői, technikusi, műszaki 
ellenőri, műszaki ügyintézői, sőt – kisebb épületek esetén – építés-
vezetői munkakört tölthetnek be. a nemzetközi szakmai együtt-
működésben való aktív részvétel az építőipar minden szintjén 
egyre több szakmai idegennyelv-tudással rendelkező szakembert 
igényel, ami növeli a német szakmai nyelv tudásának ázsióját. 

a hazai műszaki megoldásokon túl a tanulók megismerked-
nek a német nyelvterületeken honos fejlett építési kultúrával is. 
iskolánk jó partnerkapcsolatokat épített ki a karlsruhei Heinrich 
Hübsch építőipari iskolával. a két tanítási nyelvű képzésben részt-
vevő diákok számottevő része Németországban végzi el a nyári 
szakmai gyakorlatát.
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Néhány további információ

az országos Szakmai tanulmányi versenyeken és az Ágazati és 
ágazaton kívüli szakmai érettségi tárgyak versenyén évtizedek óta az 
első helyezettek között vagyunk.

a felsőoktatási intézményekbe jelentkezett tanulóink többségét felveszik.

vidéki tanulóinknak lehetőségük van kollégiumi elhelyezésre.

5 éven keresztül csoportbontásban oktatunk informatikát jól felszerelt szá-
mítógéptermekben. a tanulók elsajátíthatják a számítógépes szövegszer-
kesztést, táblázat- és adatbázis kezelést, a számítógépes tervezést.

választható az angol vagy a német nyelv, amit szintén csoportbontásban, 
nyelvi laborjainkban oktatunk 4 éven keresztül. igény szerint fakultatív 
módon lehetőség van az orosz nyelv oktatására is.

az iskolai sport nagy hagyományokkal rendelkezik. Rendszeresen szervezünk 
téli sítáborokat, kosárlabda, atlétika, röplabda és futball sportágakban orszá-
gos, illetve budapesti szinten eredményesen szerepelünk.
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kaczur.andras
Bélyegző



Felvételi követelmények
az iskolánkba jelentkező tanulók fel-
vétele általános iskolai tanulmányi 
eredményük, valamint a központi-
lag kiadott egységes, kompetencia 
alapú írásbeli felvételi vizsga alapján 
történik.

Nem nevelünk szakbarbárokat! ezt igazolja, hogy a kultúra, a művészetek 
minden ága iránt igen érdeklődő tanulók járnak hozzánk. történelmi, iro-
dalmi, újabban nyelvi vetélkedőkön is eredményesen szerepelünk.

kiterjedt nemzetközi kapcsolataink-
nak köszönhetően tanulóink közül az 
arra érdemesek eljuthatnak külföldi 
tanintézményekbe tapasztalatszer-
zésre.

Minden tanulónak lehetősége van 
megszerezni a gépjárművezetői 
jogosítványt a tanulmányi idő alatt.

korszerűen felszerelt rajztermünkben felkészítjük tanulóinkat a felsőok-
tatási felvételi rajzalkalmassági vizsgákra. Szakköri foglalkozásokon felfe-
dezhetik az építész pályán hasznosítható szabadkézi rajzi térformálás és 
vizuális kultúra területeit. kiemelkedő eredményeket érünk el országos és 
fővárosi képzőművészeti pályázatokon, kiállításokon.
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a nyelvoktatás valamennyi évfolyamon a legkorszerűbb tanesz-
közök felhasználásával csoportbontásban történik. a nyelvoktatás 
hatékonyságát növeli az iskola modern nyelvi laborjainak haszná-
lata, a Németországban végzett nyári termelési gyakorlat, vagy az 
iskolánk által obervellachban (ausztria) szervezett erdei iskola is. 
a német nyelv tanulása mellett a két tanítási nyelvű osztályokban 
második idegen nyelvként angol nyelvet tanítunk. 

az 5. év végén a tanulók érettségi vizsgát tesznek. a két taní-
tási nyelvű osztály tanulói számára kötelező érettségi tantárgy a 
célnyelv (német nyelv), valamint két tantárgy érettségi követelmé-
nyeit német nyelven kell teljesíteni. amennyiben a tanuló a német 
nyelv tantárgyból emelt szinten jeles osztályzatot kap, és továb-
bi két tantárgyból német nyelven legalább középszintű sikeres 
érettségi vizsgát tesz, úgy érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1) 
komplex típusú, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 
egyenértékű okiratnak minősül. 
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a térítésmentes felvételi előkészítő tanfolyamon magyar nyelv és 
matematika tárgyakból készítjük fel a nyolcadikosokat két csoportban: 

www.schulek.hu

Iskolánk ingyenes felvételi 
előkészítést biztosít!
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Iskolánk képzési kínálata

Német-magyar két tanítási nyelvű 
szakközépiskolai képzés (5 év)11.

ebben a képzési formában az előkészítő évfolyamon német nyelv 
(heti 20 órában), valamint magyar nyelv és irodalom, matematika, 
rajz és vizuális kultúra és testnevelés oktatás folyik. a tanév végi 
sikeres nyelvi alapvizsga után a tanulók a 2015/2016-os tanévben 
az építészet szakmacsoportban folytatják tanulmányaikat, ahol a 
legfontosabb szakmai tárgyakat (műszaki ábrázolás, építőanya-
gok, épületszerkezetek, geodézia, statika, szilárdságtan), valamint 
egyes közismereti tantárgyakat (matematika, földünk és környeze-
tünk) is német nyelven oktatjuk. 

az iskola nappali tagozaton megszerezhető végbizonyítványként érettségi bizonyítványt, illetve a 
szakmai vizsgakövetelményeket teljesítők számára technikusi oklevelet ad. az érettségizett tanu-
lók többsége a felsőoktatásban vagy a szakképző évfolyamon tanul tovább.

KÓDSZÁM
az 5 (1+4) évfolyamos, kerettantervre épülő képzési formában a 
szakmacsoportos alapozó oktatás az építészet szakmacsoportba 
tartozik.
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Szombati napokon 9.00–12.30 óráig
(november 25., december 2., 16.,  január 6., 13.)

vagy

Keddi napokon 15.30–17.45 óráig (november 28., 
december 5., 12., január 9., 16.)

Beiratkozás az előkészítőre a nyílt napokon 2017. november 
13-17-ig,  a 313-as szobában, a titkárságon.

Szerettel várjuk a Nyitott Ajtók Hetén iskolánkban
2017. november 13-17 között 9.00-13.00 óráig.

kaczur.andras
Bélyegző



Megközelíthetőségünk
iskolánk jól megközelíthető metróval, 

busszal, trolival, villamossal, vonattal, a 

keleti pályaudvar mellett lévő Festetics és 

Mosonyi utca sarkán található.
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Amit rólunk tudni érdemes
a középfokú építőipari oktatás több mint 120 évre visszanyúló törté-
nete nagyrészt megegyezik iskolánk múltjával. az 1879-ben létrejött 
állami közép ipartanodától kezdve számos kiváló tanintézet tekinthető 
intézményünk elődjének, mely ipariskolák közül először a magasépítési 
tagozat önállósította magát állami Felsőépítő ipariskola néven. 

az 1950-es években az i. kerületi Szabó ilonka utcában kezdett 
működni iskolánk tulajdonképpeni jogelődje. 1968-tól építőipari, 
épületgépészeti és építőanyagipari Szakközépiskolaként működött, 
majd tíz év múlva vági istván építőipari Szakközépiskola néven vált 
a főváros egyik legnevesebb középfokú oktatási intézményévé.

1997-től intézményünk Schulek Frigyes kéttannyelvű építőipari 
Műszaki Szakközépiskola néven folytatja jogelődjei színvonalas tevé-
kenységét.

2000. augusztus 1-jétől az iskola a Mosonyi utcában működik. a fővá-
ros egyik legjobban megközelíthető helyszínén, a keleti pályaudvar 
szomszédságában lévő felújított, a legmodernebb oktatási követelmé-
nyeknek megfelelő iskolaépületben elismerten magas színvonalú álta-
lános képzést és szakmai oktatást biztosítunk.
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SCHULEK FRIGYES
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKGIMNÁZIUMA

1087 Budapest, Mosonyi u. 6.,
Tel.: 210-9387, 334-2358

OM azonosító: 203032

Honlap: www.schulek.hu

FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ
nyolcadik osztályosok 
részére

SCHULEK FRIGYES
KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum

Kérdése van? Keressen bizalommal:

kaczur.andras
Bélyegző
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