
Iskolák és szakjaik 

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium 

Marcali 

földszint, történelem 

7- es terem 

Négyosztályos gimnázium: 

- általános gimnáziumi képzés, 

- nyelvi előkészítő (5 éves képzés) 

- emelt szintű angol nyelv oktatás, 

- emelt szintű informatika oktatás, 

- emelt szintű német nyelv oktatás, 

- emelt óraszámú humán képzés, 

- emelt óraszámú természettudományos 

képzés 

Kaposvári SzC Dráva Völgye Technikum 

és Gimnázium 

Barcs 

földszint, élővilág 

1- es terem 

Technikumi képzés: 

erdészet, informatika, ügyvitel, kozmetika 

 

Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző 

Iskola 

Marcali 

földszint, földajz 

6- os terem 

Szakképző iskolai képzések: 

Turizmus-vendéglátás ágazat: cukrász, pincér-

vendégtéri szakember, szakács 

Kereskedelem ágazat: kereskedelmi értékesítő 

Gépészet ágazat: gépi és CNC forgácsoló, 

hegesztő, ipari gépész 

Technikusi képzések: 

Gépészet ágazat: gépésztechnikus 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat: 

logisztikai technikus 

Orientációs évfolyam 

 

 

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium 

Kaposvár 

emelet, Pados 

8- as terem 

Négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

5 évfolyamos tehetséggondozó program 

Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és 

Kollégium 

Barcs 

 

emelet, fizika 

11- es terem 

Angol két tanítási nyelvű tagozat (5 éves 

képzés – nyelvi előkészítővel) 

Emelt szintű angol tagozat (4 éves képzés) 

Általános gimnáziumi képzés emelt 

óraszámmal digitális kultúrából és angol 

nyelvből (4 éves képzés) 

Siófoki SZC Mathiász János Technikum és 

Gimnázium 

Balatonboglár 

emelet, irodalom 

15- ös terem 

Technikum: 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő, 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus, 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, 



Sportedző – sportszervező 

Szakképző: Mezőgazdasági gépész, 

Kertész, 

Szőlész-borász, 

Gyermek – és ifjúsági felügyelő 

Gimnázium 

 

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara 

 
 

Siófoki SZC Bacsák György Technikum és 

Szakképző Iskola 

Fonyód 

emelet, matematika II. 

13- as terem 

Elektronika és elektrotechnika ágazat: 

Technikum: elektronikai technikus 

Szakképző iskola: villanyszerelő, elektronikai 

műszerész 

Építőipari ágazat: 

Szakképző iskola: ács, festő, mázoló, tapétázó; 

kőműves, szigetelő 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 

Technikum: pénzügyi és számviteli ügyintéző 

Gépészet ágazat: 

Szakképző iskola: hegesztő, épület- és 

szerkezetlakatos 

Kereskedelem ágazat: 

Technikum: kereskedő és webáruházi 

technikus 

Szakképző iskola: kereskedelmi értékesítő 

Rendészet- közszolgálat ágazat: 

Technikum: közszolgálati technikus 

Oktatási ágazat 

Menedzsment és igazgatás ágazat: 

Technikum: közművelődési munkatárs 

(szakgimnázium) 

Premontrei Szakgimnázium, Technikum és 

Kollégium 

Keszthely 

              

              emelet, angol 

Informatika és távközlés ágazat: 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus 

(okleveles technikusképzés) 5-0613-12-03 

Képzési idő: 5 év 

Oktatás ágazat: 

Oktatási szakasszisztens  (okleveles 

technikusképzés)  5 0188 25 01 

Képzési idő: 5 év 

Egészségügy ágazat: 

Általános ápoló : 5 0913 03 01 

Képzési idő: 6 év 

Mentőápoló 5 0913 03 11 

Képzési idő: 5 év 

Kolping Nagyváthy János Technikum, 

Szakgimnázium, Szakképző Iskola és 

Kollégium 

Csurgó 

emelet, matematika I. 

12 -es terem 

Technikum: (szakma, érettségi és ösztöndíj) 

5 év: 

Mezőgazdasági gépésztechnikus 

Oktatási szakasszisztens 

Szakképzés: (szakma és ösztöndíj) 3 év: 

hegesztő 



 

Ipari gépész (ipari szakirány) 

Mezőgazdasági gépész 

Gazda 

Szociális ápoló és gondozó 

Szalay Miklós 

pszichológus 

 

félemelet, könyvtár 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 

 

 

Marcali Tancentrum Mester 

 

 

 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói  

Kamara 

Somogy Megyei Területi Szervezet 

Marcali Helyi Szervezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcali Rendőrkapitányság 

 

 

ZIEHL- ABEGG 

 

 

Videoton 
 

 

tornaterem, folyosó, udvar 

 

 

 

cukrász, szakács 

 

 

5 éves technikumi képzés: 

egészségügyi asszisztens 

egészségügyi laboráns 

gyakorló ápoló 

mentőápoló 

rehabilitációs terapeuta 

6 éves technikumi képzés: 

klinikai laboratóriumi szakasszisztens 

perioperatív szakasszisztens 

radiográfiai szakasszisztens 

szövettani szakasszisztens 

 

 

Rendvédelmi szakmák bemutatása 

 

 

Motor- és ventillátorgyártó Kft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


