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Kedves Továbbtanuló! 
Jelentkezz hozzánk, légy Te is Wesselényis Diák! 

Technikumi és szakképző iskolai képzés keretében a  

legkorszerűbb informatikai, elektronikai szakmák 

alapjait sajátíthatod el: 
 

TECHNIKUMI KÉPZÉS  
5 éves nappali tagozat - 

Informatika és távközlés ágazat 
Elektronika és elektrotechnika ágazat 

 
0160-as tagozatkód: 5 éves – informatika és távközlés ágazat 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
SZJ 5 0612 12 02 
0161-es tagozatkód: 1+5 éves nyelvi előkészítő (angol) -  
kimenete: informatika és távközlés ágazat Informatikai rend-
szer- és alkalmazás-üzemeltető technikus SZJ 5 0612 12 02 
0162-es tagozatkód: 5 éves –elektronika és elektrotechnika 
ágazat – Elektronikai technikus SZJ 5 0714 04 03 

 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS  

3 éves nappali tagozat  
Elektronika és elektrotechnika ágazat 

 
0163-as tagozatkód: Elektronikai műszerész SZJ 4 0713 04 02 
0164-es tagozatkód: Szakképzést előkészítő évfolyam  
1 éves Pályaorientációs és kompetenciafejlesztő évfolyam  
 
SZAKMAI VIZSGA UTÁNI KÉPZÉS (esti):  
2 éves érettségi vizsgára felkészítő felnőttoktatás  
Erre a képzésre azokat a tanulókat várjuk, akik a mi iskolánk-
ban vagy más iskolában OKJ szakmai végzettséget szereztek és 
érettségi vizsgát kívánnak tenni. 
 
ÉRETTSÉGI UTÁNI KÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT:  
Elektronikai technikus SZJ 5 0714 04 03 – beszámítással 1év  
 

Tanulmányi időd alatt 
 Az informatikai képzés keretében ECDL (European Com-

puter Driving Licence) bizonyítványt szerezhetsz, és érett-

ségi vizsgát tehetsz. 

 A CISCO hálózati akadémiai képzés keretében lehetőséged 

van a CCNA Discovery szint követelményeinek teljesítésére. 

 Az iskolai képzés keretében megismerheted az elektronika 

alapjait, felkészülhetsz a szakmai ismeretek elsajátítására. 

 A szakköri foglalkozásokon elsajátíthatod a legkorszerűbb 

elektronikai tervező és vezérlő rendszerek (CAD-CAM, 

TINA, PLC) használatát és a robotika alapjait. 
 

 

Iskolánk tanulmányi munkájának néhány  

jellemzője 
 Átjárhatóság képzéseink között. 

 Informatikai képzésünknek köszönhetően tanulóink isko-

lánkban tehetnek ECDL vizsgát. 

 Iskolánkban lehetőséget biztosítunk tanulóink részére 

minden kötelező és szabadon választható tantárgyból az 

emelt szintű érettségi vizsgára való felkészülésre. 

 

 

 



Eredményeink 

 
 Végzős tanulóink kétharmada élve a beszámíthatóság 

lehetőségével technikus képesítést szerez iskolánkban. 

 Tanulóink harmada az érettségi vizsgát követően a 

felsőoktatásban tanul tovább. 

 Kiemelkedő eredményeket szereznek tanítványaink a 

szakmai tanulmányi versenyeken illetve a SZAKE 

színjátszó fesztiválokon, informatikai versenyeken. 

 A korszerű informatikai ismeretek megszerzése érde-

kében nemcsak az ECDL vizsga megszerezhetőségét, 

hanem igény esetén a CISCO Lokális Akadémia kép-

zésünk keretében biztosítjuk a CCNA DISCOVERY 

képzést. 

 Jeles középszintű informatika érettségi esetén kérvé-

nyezhető az ECDL bizonyítvány. 

 

Színjátszó csoport a Wesselényiben 

 
 személyiség és közösségformálás, 

 kommunikációs készségek fejlesztése, 

 a színjátszás és média eszközeivel való embernevelés, 

 a művészi és média vonalán továbbtanulni vágyó 

diákok elméleti és gyakorlati felkészítése a pályára 

vagy a továbbtanulásra, 

 a színjátszáshoz kapcsolódó hang-, fény-, színpad-

technikai ismeretek és a filmkészítés elmélete és gya-

korlata. 
 

Sportélet a Wesselényiben 

 
 A sportelfoglaltságokhoz igazodó tanulmányi rendet 

alakítunk ki. 

 Edzési, felkészülési lehetőséget biztosítunk az iskola 

konditermében és sportcsarnokában. 

 A futball és kosárlabda iránt érdeklődők számára 

játéklehetőséget biztosítunk az iskolai csapatokban. 

 Emelt- és középszintű érettségi vizsga lehetőség test-

nevelés tantárgyból. 

 24 órás sportnap keretében mérhetik össze tudásukat 

tanulóink (kosárlabda, röplabda, futball). 

 Iskolánk kenui térítésmentesen tanulóink rendelkezé-

sére állnak. 

 

Felvételi és előkészítő tanfolyamok 

 
 A felvételi követelményeinkről iskolánk titkársága 

szívesen ad felvilágosítást. További információk ta-

lálhatók honlapunkon – www.wmtech.hu a „felvételi-

zőknek” menüpont alatt. 

 

 

 

 

 

 

 



Ismerd meg az elektronika világát! – és további 

szakkörök nyolcadik osztályosok részére! 

 Az érdeklődő nyolcadik osztályosok részére ingyenes 

elektronikai áramkörépítő barkács-szakkört indí-

tunk 2021.09.08-tól, szerdánként 14.35-16.00-ig 

116. teremben. 
 Jelentkezhetsz színjátszó szakkörünkbe. 

 Részt vehetsz túráinkon – ismerjük meg együtt ha-

zánk nevezetes tájait. 

 Szakköri foglalkozás keretében a tanulóinkból alakult 

zenei együtteseknek próbatermi lehetőséget biztosí-

tunk. 
 

A Wesselényiben nem csak tanulni lehet 
A tanítási időn kívül számos rendezvény, program vár a 

tanév során: gólyakirándulás, vízi- és biciklitábor, far-

sangi bál, sportversenyek és bajnokságok, túrák, koncer-

tek, kulturális, szakmai bemutatók és előadások, nyelvi 

vetélkedők, tanulmányi versenyek, Wesselényi Ifjúsági 

Napok, Wesselényi Emléknapok… 
 

NYÍLT NAPOK ISKOLÁNKBAN 8.30-tól 
2021.X.4., 2021.XI.8. és 22., 2021. XII.6.  
 

TAGOZATKÓDOK 
 
TECHNIKUMI KÉPZÉSEK: 5 ÉVES 
 
0160-as tagozatkód: 5 éves – informatika és távközlés ágazat 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
SZJ 5 0612 12 02 
0161-es tagozatkód: 1+5 éves nyelvi előkészítő (angol) -  
kimenete: informatika és távközlés ágazat Informatikai rend-
szer- és alkalmazás-üzemeltető technikus SZJ 5 0612 12 02 
0162-es tagozatkód: 5 éves –elektronika és elektrotechnika 
ágazat – Elektronikai technikus SZJ 5 0714 04 03 
 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS  3 éves képzés 
0163-as tagozatkód: Elektronikai műszerész SZJ 4 0713 04 02 
 
1 ÉVES PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS KOMPETENCIA-
FEJLESZTŐ ÉVFOLYAM 
0164-es tagozatkód: Szakképzést előkészítő évfolyam  

 

Elérhetőségeink: 
 Telefonszám: 06-1-221-00-01 Titkárság –  

Tóth Gabriella beiskolázási felelős 

 Cím: 1149 Budapest, Várna u. 23.  

 Iskola honlapja: www.wmtech.hu 

Megközelíthetőségünk:  
A metró Pillangó utcai megállójától 5 perc, a Puskás 

Ferenc Stadion megállótól 8 perc séta. 

 

 

 

 

 


