
 
 

Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum 
1087 Budapest, Mosonyi utca 6. Tel.:06-1-210-9387; 06-1-334-2358 

 
 Iktatószám:  
 Tárgy:  

 

 
Tisztelt Osztályfőnök! Tisztelt Szülő! Kedves Tanuló! 
 
 
Iskolánk, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Schulek Frigyes Két Tanítási 
Nyelvű Építőipari Technikum 2022. november 14. és 18. között szervezi meg a Nyitott ajtók 
hete pályaválasztási rendezvényét. 
 
A tanulók életkorából adódóan az iskolaválasztás felelősségteljes döntését a szülők, valamint a 
pedagógusok tudják a leghatékonyabban egyeztetni a diákok elképzeléseivel. 
 

Budapest egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező középiskolája szeretné ebben a 
fontos döntésben megismertetni az érintettekkel képzési kínálatát.  
Intézményünk könnyen megközelíthető, közvetlenül a Keleti pályaudvar mellett, a metrótól 
150 m-re található (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.). 
 
A BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikumban (korábban Vági 
István Építőipari Szakközépiskola) 2022. november 14-től 18-ig egy héten keresztül szeretettel 
várunk minden iskolánk iránt érdeklődő nyolcadikost. Tájékoztatást adunk iskolánk képzési 
kínálatáról, a szaktanáraink által tartott ingyenes felvételi előkészítőről, bepillantást nyerhetnek 
iskolánk életének minden mozzanatába.  
 

Iskolánkban az érettségi vizsgára történő felkészítés mellett szakmacsoportos alapozó 
oktatás folyik építészet szakmacsoportban német−magyar két tanítási nyelvű, angol nyelvi 
előkészítő évfolyamos, okleveles magasépítő technikus és hagyományos technikumi formában 
mélyépítő ágazatban. 
 
Intézményünk honlapja: https://schulek.bkszc.hu/ 
Facebook elérhetőségünk: https://www.facebook.com/schulekiskola 
A Nyitott ajtók hete előzetes regisztrációja: https://bit.ly/nyitottajtokhete-2022 
 
A rendezvényhez kapcsolódóan 2022. november 18-án pályaorientációs napot is tartunk, 
melynek keretein belül a résztvevő vállalkozások bemutatják diákjainknak és az általános 
iskolákból érkező tanulóknak cégüket, azok főbb tevékenységeit, a szervezetnél elérhető 
karrierlehetőségeket. 
 
Szeretettel várjuk Önöket. 
 
 
Üdvözlettel: 

 
Varga András  
    igazgató 
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Igazgató: Varga András 

Felvételi tájékoztató - képzési kínálat 
 TECHNIKUM 

KIFIR  
Kód Ágazat 

Szakma; 
Szakmairány Specializáció 

Képzési 
Idő Feltétel 

1301 

építőipar 

magasépítő   
technikus 

német nyelvi  
előkészítő évfolyam; 
magyar- német két 

tanítási nyelvű képzés 

1+5 év 
8 általános, egészségügyi  alkalmassági 

követelményeknek   
való megfelelés 

1302 magasépítő   
technikus 

*Egy okleveles osztály 
indítható! 

5 év 

8 általános, egészségügyi  alkalmassági 
követelményeknek   
való megfelelés 

1303 magasépítő   
technikus 

angol nyelvi előkészítő 
évfolyam 1+5 év 

8 általános, egészségügyi  alkalmassági 
követelményeknek   
való megfelelés 

1304 mélyépítő   
technikus mélyépítés 5 év 

8 általános, egészségügyi  alkalmassági 
követelményeknek   
való megfelelés 

 *  Okleveles technikusképzés  - Egyenes út a felsőoktatásba.! Képzési idő 5 év 
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Régóta vágysz arra, hogy maradandót alkoss?   
Szívesen foglalkoznál az épületek tervezésével, kivitelezésével vagy építésével?  

Az évezredek során az építőipar hatalmas fejlődésen és változáson ment keresztül, országokat 
összekötő utak, hidak, felhőkarcolók és gigantikus épületek születtek. 
Az építőipari ágazat jelentős mértékben befolyásolja országunk gazdaságát, napjaink egyik 
legmeghatározóbb iparága. Az oktatási rendszer nagy hangsúlyt fektet erre a területre. A 
duális képzés során a tanulók megfelelő munkatapasztalatra tesznek szert, így korszerű 
szakmai és informatikai ismeretekkel, nyelvtudással felvértezve kerülnek ki a 
munkaerőpiacra. 
Az okleveles technikusképzés során a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetemmel 
egyeztetett program alapján oktatjuk diákjainkat. A képzés sikeres elvégzését követően 
okleveles technikusaink kreditbeszámítással folytathatnak szakirányú felsőfokú 
tanulmányokat a partnerintézményekben. 
JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA: 

A felvételi pontszámítás 50% hozott pont + 50% központi írásbeli 
Hozott pontok: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek 5 tantárgyból:  
• magyar nyelv és irodalom 

• matematika 

• történelem 

• idegen nyelv 

• rajz és vizuális kultúra 
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2022. november 14-18. között minden nap 9-13 óra között várjuk  az 
érdeklődő szülőket és leendő diákjainkat a Nyitott Ajtók Hetén! 
 

TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK, SPECIALITÁSOK AZ INTÉZMÉNYBEN: 

„EXTRA” szolgáltatást nyújtó képzéseink: 

Német - magyar két tanítási nyelvű magasépítő technikus képzés 1301 

Képzés időtartama: 1 + 5 = 6 év 
A legelső év: nyelvi előkészítő évfolyam: 

• intenzív nyelvi képzés (heti 20 óra német nyelv) 

• emelt óraszámban digitális kultúra (informatika) 

Mellette magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés 
Angol nyelvi előkészítő évfolyamos magasépítő technikus képzés 1303 

Képzés időtartama: 1 + 5 = 6 év 

A legelső év: nyelvi előkészítő évfolyam: 

• intenzív nyelvi képzés (heti 18 óra angol nyelv) 

• emelt óraszámban digitális kultúra (informatika) 

Mellette magyar, matematika, vizuális kultúra, testnevelés 

Magasépítő technikus (1302), illetve mélyépítő technikus (1304) képzés 

Képzés időtartama: 5 év 

9-10. évfolyam: ágazati alapoktatás, ágazati alapvizsga 

11-13. évfolyam: szakirányú oktatás 

• 12. évfolyam végén előrehozott érettségi (magyar nyelv és irodalom, matematika,  történelem tantárgyakból)

• 13. évfolyam végén nyelvi érettségi + szakmai vizsga, mely emelt szintű  szakmai érettségi vizsgának felel 

meg Egyéb információk: 

• Iskolánk a főváros egyik legjobban megközelíthető helyszínén, a Keleti pályaudvar szomszédságában 
található. 

• Elhivatott oktatói testület. 

• Kollégiumi elhelyezés megoldható. 

• Duális képzés, kiváló kapcsolatok a társintézményekkel, az építőipar szereplőivel. 

• Ösztöndíj, tehetséggondozás, iskolai tanműhely biztosított. 

• Diákjaink az ország legjobbjai között vannak a szakmai versenyeken. 


