


Ágazat Kód
Induló 

osztályok
A képzés ideje

közgazdaság 0001 1
5 + 1 év 

(nyelvi előkészítő)

informatika 0003 1 4 + 1 év

villamosipar és 

elektronika
0004 1 4 + 1 év

vegyipari 0005 1 4 + 1 év

pedagógia 0006 1 4 + 1 év

vegyipari 

rendszerüzemeltető
0007 1 3 (+ 2) év



7. év végi 8. félévi
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Tavalyi jelentkezési adatok
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közgazdasági informatika elektrotech. vegyipari pedagógia

Tavalyi jelentkezések átlagai



Közgazdaság ágazat – 0001

Szakmai tantárgyak:

Gazdasági és jogi alapismeretek

Pénzügyi alapismeretek és gyakorlat

Általános statisztika és gyakorlat

Adózási alapismeretek és gyakorlat

Számviteli alapismeretek és gyakorlat

Ügyviteli gyakorlatok (gépírás, információkezelés)



Érettségivel együtt 

megszerezhető szakképesítés

Pályázati-támogatási 

asszisztens 

(OKJ 52 345 06)

A szakmai érettségivel 
betölthető munkakör 
(FEOR-08 alapján)

4123 
Pénzügyi, statisztikai, 

biztosítási adminisztrátor

Érettségire épülő szakképzés

Pénzügyi és számviteli 

ügyintéző

(OKJ 54 344 01, 1 éves)

Közgazdaság ágazat – 0001



Informatika ágazat – 0003

Szakmai tantárgyak:

Információtechnológiai alapok, gyakorlat

Hálózati ismeretek, gyakorlat

Programozás, gyakorlat

IT szakmai angol nyelv

Linux alapok, gyakorlat

Irodai szoftverek, gyakorlat

IT szakorientáció



Informatika ágazat – 0003

Érettségivel együtt 

megszerezhető szakképesítés

Irodai informatikus

(OKJ 52 481 02)

A szakmai érettségivel 
betölthető munkakör 
(FEOR-08 alapján)

3142/9 
Számítógépes 

rendszerkarbantartó

Érettségire épülő szakképzés

Informatikai 

rendszerüzemeltető

(OKJ 54 481 06, 1 éves)



Villamosipar és elektronika ágazat - 0004

Szakmai tantárgyak:

Munkahelyi egészség és biztonság

Műszaki informatika gyakorlat

Műszaki ismeretek és gyakorlatok

Műszaki rajz

Elektrotechnika elmélet és gyakorlat

Elektronika elmélet és gyakorlat

PLC ismeretek és programozási gyakorlat

Irányítástechnika elmélet és gyakorlat



Érettségivel együtt 

megszerezhető szakképesítés

PLC programozó

(OKJ 51 523 01)

A szakmai érettségivel 
betölthető munkakör 
(FEOR-08 alapján)

8212/1
Elektronikai berendezés 

összeszerelője

Érettségire épülő szakképzés
Elektronikai technikus

(OKJ 54 523 02, 1 éves)

Villamosipar és elektronika ágazat - 0004



Vegyész ágazat - 0005

Laboratóriumi gyakorlatok

Szakmai kémia

Szakmai fizika

Szakmai biológia

Szakmai földrajz

Vegyipari műveletek és berendezések

Műszaki és irányítástechnikai ismeretek és 
gyakorlat

Vegyipari rendszerek és technológiák

Kémiai és laboratóriumi számítások

Szakmai tantárgyak:



Érettségivel együtt 

megszerezhető szakképesítés

Vegyipari rendszerkezelő

(OKJ 34 524 02)

A szakmai érettségivel 
betölthető munkakör 
(FEOR-08 alapján)

3115/16
Laborasszisztens

Érettségire épülő szakképzés
Vegyész technikus

(OKJ 54 524 03, 1 éves)

Vegyész ágazat - 0005



Pedagógia ágazat - 0006

Gondozási és egészségnevelési alapismeretek

A nevelés elméleti alapjai

Nevelési gyakorlat

Konyhai és udvari feladatok

Takarítási ismeretek

Gyógypedagógiai egészségtan és gyakorlat

Gyógypedagógiai alapismeretek

Sérülés-specifikus kommunikáció

Szakmai tantárgyak:



Érettségivel együtt 

megszerezhető szakképesítés

Óvodai dajka

(OKJ 32 140 01)

Családsegítő asszisztens

(OKJ 52 761 01)

A szakmai érettségivel 
betölthető munkakör 
(FEOR-08 alapján)

3410/3
Oktatási ügyintéző

Érettségire épülő szakképzés

Pedagógiai és családsegítő 

munkatárs

(OKJ 54 140 02, 1 éves)

Pedagógia ágazat - 0006



Összefüggő nyári gyakorlat

Ágazat

Óraszám az évfolyamok 

végén Helyszín

9. 10. 11.

közgazdaság - - - -

informatika - - - -

villamosipar és 

elektronika
- 140 140

BorsodChem, ÉRV, 

saját szervezés

vegyész - - 140 BorsodChem, ÉRV

pedagógia - 140 140
saját szervezésben 

óvoda, napközis tábor

vegyipari 

rendszerüzemeltető
140 140 - BorsodChem





Sportolási lehetőségek
• kosárlabda, 

• röplabda,

• foci, 

• floorball, 

• tenisz, 

• zumba, 

• lábtenisz (fiú, lány), 

• súlyemelés, 

• fekvenyomás, 

• ritmikus gimnasztika. 



 BORSODCHEM (BC)

 ÉRV

 IT Services Hungary (ITSH)

 National Instrument (NI)

 K&H Bank

 OTP Bank

 KISS CÉGCSOPORT

 Szinva Net

 Component Kft.

 Humán Kft.

 BOSH



Iskolánk a CISCO Akadémia tagja,

regisztrált tehetségpont. 

ECDL vizsgaközpont, 

ökoiskola és



Zenetanulási lehetőség:

A Csomasz Tóth Kálmán Református Alapfokú 

Művészeti Iskola helyben biztosít lehetőséget a 

zenetanulásra

• zongora

• furulya

• fuvola

• trombita és

• magánének

tanszakain.



Az iskola honlapja:

www.irinyi-ref.hu





További menetrend

• csoportok kialakítása

• 8 helyszín (szakmák bemutatása, bemutató órák, DÖK)

• elégedettségi kérdőív kitöltése

• prospektusok, szóróanyagok kiosztása

• igazolások 













FESTO automatizálási labor

számítógéppel támogatott áramkör tervezés 

„TINA”











Az informatikai oktatást a „TANNET” 

multimédiás oktatórendszerek támogatják. 

vezérlőpult















Digitális napló:

irinyi.mozanaplo.hu


