
Pályaválasztási tájékoztató
Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, 
Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium



50éve a műszaki 

szakemberképzés élvonalában
• Cím: 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2.

• OM azonosító: 031617

• Telefon: 36/ 311-211

• E–mail: wigner@wignerkozepiskola.hu

• Honlap: www.wignerkozepiskola.hu

wignerkozepiskola wignerjeno

wignerjeno
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Az intézmény jellege
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Intézményünk egyházi fenntartásban működik, fenntartója a 
Hit Gyülekezete. Tanulóinktól és szüleiktől nem kérünk 
kötelező hitéleti tevékenységet: az általános polgári értékek 
képviseletét és betartását várjuk el diákjainktól. 

Képzéseink minőségének és színvonalának emelt szintű 
biztosítását a Wigner Iskola Közalapítvány segíti: tanulóink 
szülei évi 30 000 Ft-os alapítványi hozzájárulással támogatják 
tevékenységét.



• ha fontosnak tartod a jövőd

• ha érdeklődsz a műszaki területek iránt

• ha szereted a sportot, szeretnéd magad több 
területen kipróbálni

• ha innovatív, kreatív ember szeretnél lenni

• ha a műszaki felsőoktatásba készülsz, és olyan 
alapot szeretnél, amely segítségével nem csak 
bejutsz oda, de el is végzed azt

• ha szíveden viseled a honvédelem ügyet, 
szeretnél megismerkedni annak 
hagyományaival és szokásaival, altiszti vagy 
tiszti pályára készülsz

• ha szakmát szeretnél tanulni, modern technikai 
környezetben

• ha szeretnél egy jó közösség tagja lenni, 
középiskolás éveidet izgalmasan szeretnéd 
eltölteni

Legyél te is Wigneres!
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Technikumi képzéseink
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Technikum
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ágazati alapvizsga

előrehozott érettségi: magyar és történelem

érettségi: idegen nyelv és matematika + szakmai vizsga



Technikum

Technikumi képzéseink keretében érettségit és szakmai végzettséget szereznek 
tanulóink, valamint az azt követő továbbtanulásra készítjük fel őket. A szakmai 
végzettség emelt szintű érettséginek minősül.

Az érettségivel együtt szakmát szerző tanulóink célja alapvetően a műszaki és katonai 
felsőoktatás, de a Wignerben megszerezhető innovativitás és kreativitás alapja az 
életben való biztos boldogulásnak is. Az iskolánk által biztosított többletórák, 
fakultációk, szakkörök hatékonyan támogatják ezeknek a céloknak az elérését. 

Tanulóink a gyakorlatorientált oktatásnak köszönhetően olyan szaktudást szereznek, 
amellyel növelhetik munkaerőpiaci lehetőségeiket. A tanműhelyeinkben szerzett 
szakmai tudás hatalmas előnyt jelent a munkaerőpiacon más iskolák tanulóival szemben. 
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Technikum

szakmai ágazatok ágazaton belül választható tagozatok

1. elektronika és elektrotechnika ágazat
• általános tagozat

• reál tagozat

• angol nyelvi előkészítő osztály

2. gépészet ágazat

3. informatika és távközlés ágazat

4. honvédelem ágazat • honvéd kadét képzés

5. sport ágazat • sportedző – sportszervező 
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Technikum

A reál tagozatunkat kifejezetten a felsőoktatásba készülőknek ajánljuk. A matematika és 
fizika emelt óraszámú és szintű oktatása sikeresen felkészíti tanulóinkat az emelt szintű 
érettségire, ezáltal a továbbtanulásra. 

Az angol nyelvi előkészítő osztályban a 9. évfolyam előtti évben idegen nyelvből intenzív 
nyelvi felkészítést kapnak a tanulók: heti 18 órában tanulnak angolt. Folytatásaként a 
tizedik–tizenharmadik évfolyamokon emelt óraszámú oktatás keretében biztosítjuk a 
lehetőséget a tanulóknak a nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi vizsga letételére. Az 
előkészítő évfolyamon második idegen nyelvként németet is tanulnak diákjaink.
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Technikum

A honvédelem ágazat (honvéd kadét képzés) keretében a tiszti, illetve altiszti 
továbbtanulás irányába segítjük tanulóinkat elméleti és gyakorlati ismeretek 
elsajátításával. 

A kadétok saját gyakorló ruházatot és felszerelést kapnak, valamint az ágazati 
ösztöndíjon kívül a 9. évfolyam második félévétől, tanulmányi átlaguk függvényében, 
Béri Balogh Ádám honvédelmi ösztöndíjban részesülnek.

Kiváló kapcsolatokat ápolunk a Magyar Honvédség intézményeivel, alakulataival. 
Támogatóink a szentendrei Altiszti Akadémia, a MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő 
Ezred, a Honvédelmi Sportszövetség és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.
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Technikum

A sport ágazaton sportedző–sportszervező irányba készítjük fel tanulóinkat. A képzés 
fő sportága a labdarúgás.

A sportedző–sportszervező szakember célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 
sportolók, csapatok felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, 
taktikai és játékrendszer ismereteit, játék- és versenyszabályait. 

A korszerű pedagógiai- és edzéselvek, edzésmódszerek segítségével fejleszti 
teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Részt vesz a sportolók foglalkozásai, 
versenyei szervezésében, irányításában. 

Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának 
összeállítását.
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Technikumban tanulók juttatásai

szakmai ágazatok
9-10. évfolyam

(havonta)
11-13. évfolyam

(havonta)

1. elektronika és elektrotechnika ágazat

minimálbér 5%-a
tanulmányi átlag függvényében: 
a minimálbér 5–35%

2. gépészet ágazat

3. informatika és távközlés ágazat

4. sport ágazat

5. 
honvédelem ágazat (honvéd kadét 
képzés)

minimálbér 5%-a
tanulmányi átlag függvényében: 
a minimálbér 5–35%

Béri Balogh Ádám honvédelmi ösztöndíj a tanulmányi átlag 
függvényében: a minimálbér 8–23%-a
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Tanulmányi területek a 2023/2024. tanévre 
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Kód Megnevezés Leírás

1001.
Honvédelem ágazat
(honvéd kadét képzés)

5 évfolyamos technikumi képzés informatika ágazati szakirányban, angol 
vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 13. évfolyam végén 
érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű 
érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  
Az ide jelentkezők honvédelmi ágazati tantárgyakat, majd az informatika 
ágazathoz tartozó szakmai tartalmat tanulnak. Sokrétű katonai 
tematikájú program segítségével felkészülnek az altiszti, tiszti 
továbbtanulásra. 
A tanulók kadét formaruházatot kapnak és Béri Balogh Ádám 
honvédelmi ösztöndíjban részesülnek (tanulmányi átlag függvényében).
A tagozatra fizikai alkalmassági vizsgát tartunk!
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Kód Megnevezés Leírás

2001.
Gépészet ágazat, általános 
tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 
A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A 
szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 
továbbtanulás szempontjából. 

2002.
Gépészet ágazat, reál tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  
Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén 
érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű 
érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. 
A tagozatra központi írásbeli vizsgát kérünk!

2003.
Gépészet ágazat, angol nyelvi 
előkészítő osztály

6 évfolyamos technikum képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 
során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 
érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és 
szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi 
eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  
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Kód Megnevezés Leírás

3001.

Elektronika és 
elektrotechnika ágazat, 
általános tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 
A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A 
szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 
továbbtanulás szempontjából. 

3002.
Elektronika és 
elektrotechnika  ágazat, reál 
tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  
Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén 
érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű 
érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. 
A tagozatra központi írásbeli vizsgát kérünk!

3003.

Elektronika és 
elektrotechnika ágazat, angol 
nyelvi előkészítő osztály

6 évfolyamos technikum képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 
során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 
érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és 
szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi 
eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  
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Kód Megnevezés Leírás

4001.
Informatika és távközlés 
ágazat, általános tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával. 
A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A 
szakmai vizsga emelt szintű érettségi eredményt is jelent a 
továbbtanulás szempontjából. 

4002.
Informatika és távközlés 
ágazat, reál tagozat

5 évfolyamos technikumi képzés angol vagy német nyelv elsajátításával.  
Emelt szintű matematika és fizika oktatás. A képzés a 13. évfolyam végén 
érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű 
érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából. 
A tagozatra központi írásbeli vizsgát kérünk!

4003.
Informatika és távközlés 
ágazat, angol nyelvi 
előkészítő osztály

6 évfolyamos technikum képzés angol nyelv elsajátításával. A képzés 
során végig emelt szintű angol nyelvi óraszámmal, emelt szintű nyelvi 
érettségi felkészítéssel. A képzés a 13. évfolyam végén érettségit és 
szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga emelt szintű érettségi 
eredményt is jelent a továbbtanulás szempontjából.  
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Kód Megnevezés Leírás

5001. Sport ágazat

5 évfolyamos technikumi képzés sportedző–sportszervező 
szakirányban, angol vagy német nyelv elsajátításával. A képzés a 13. 
évfolyam végén érettségit és szakmai végzettséget ad. A szakmai vizsga 
emelt szintű érettségi eredményt is jelent a továbbtanulás 
szempontjából.  
Az ide jelentkezők a sportedző–sportszervező irányon belül 
labdarúgásra specializálódnak. A képzés az alapját jelenti a 
felsőoktatásban tanulható hasonló elnevezésű szakoknak.
A tagozatra alkalmassági vizsgát tartunk!
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Felvételi információk
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Felvételi pontok számítása

A képzéseinknél az általános iskolai eredményeket vesszük figyelembe (6–7. év végi és 8. 
félévi magyar nyelv, matematika, történelem, idegen nyelv, valamint a 7. év végi és 8. 
félévi fizika jegy).

• elérhető pontszám: 70 pont

• a jelentkezési lapok továbbítási határideje: 2023. február 22.

• fizikai alkalmassági vizsga a honvédelem ágazaton: 2023. február 28., 14.00 óra

• alkalmassági vizsga a sport ágazaton: 2023. március 01., 14.00 óra
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Felvételi pontok számítása

A reál tagozatos képzésekre (2002, 3002, 4002. tanulmányi terület) az általános iskolai 
eredmények (6–7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, matematika, történelem, idegen 
nyelv, valamint a 7. év végi és 8. félévi fizika jegy) mellett az egységes központi írásbeli 
vizsga pontszámát is figyelembe vesszük.

• elérhető pontszám: 170 pont (általános iskolából hozott pontszám: 70 pont, 
központi írásbelin szerezhető pontszám: 100 pont)

• jelentkezési határidő a központi írásbelire: 2022. december 02.

• a központi írásbeli időpontja: 2023. január 21. 10.00 óra
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Saját, felújított 
kollégiumunkban minden 
felvételt nyert fiú elhelyezésére 
lehetőség van (3 és 2 ágyas 
szobákban). 

A hozzánk járó lányok 
kollégiumi elhelyezésében is 
segítséget nyújtunk.

Kollégium



Nyílt napok
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Nyílt napjaink

Időpontjai:

• 2022. november 18. (péntek) 8:30 és 11:00

• 2022. november 25. (péntek) 8:30 és 11:00

A nyílt napon történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A felület az 
intézmény honlapján (www.wignerkozepiskola.hu) keresztül érhető el.
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További információk

Az érdeklődő tanulók és szüleik közvetlenül kapcsolatba tudnak lépni az iskola 

vezetésével is, egyéni kérdéseikkel és kéréseikkel forduljanak hozzánk bizalommal.

A nyílt napokról és a beiskolázásról az iskola Honlapján és Facebook, valamint Instagram

oldalán keresztül folyamatosan tájékoztatjuk az érdeklődőket. Kövess bennünket!
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