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Soproni Szakképzési Centrum 

FÁY ANDRÁS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ 

KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM 

 

9400 Sopron, Teleki Pál út 26. Tel.: 99/510-092 

E-mail: fay.levelezes@gmail.com 
Honlap: http://fay.sopron.hu 

Facebook: www.facebook.com/fay.technikum 
YouTube: https://www.youtube.com/FayTechnikumSopron 

 

OM azonosító: 203051 / 018 

Technikai azonosító: 520355 
 

Igazgató:  Siposné Rétfalvi Edina 

Pályaválasztási felelős:  Módlyné Erdélyi Anita igazgatóhelyettes 

 

A beiskolázással kapcsolatban információ kérhető: 

telefonon: +36-99-510-092 

emailben: fay.levelezes@gmail.com 

A kollégiummal kapcsolatos információ kérhető: 

telefonon: +36 20 590 6743 

emailben: kovacs1967istvan@gmail.com 

mailto:fay.levelezes@gmail.com
http://fay.sopron.hu/
http://www.facebook.com/fay.technikum
https://www.youtube.com/FayTechnikumSopron
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A 2023/2024. tanévben induló osztályok: 

Tanulmányi terület 
megnevezése Képzési idő Felvehető 

létszám 
Osztályok 

száma Tagozatkód 

Két tanítási nyelvű, 
Gazdálkodás és menedzsment 
ágazat 
 
(10. évfolyam után választható 
szakma: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző) 

Központi írásbeli felvételi vizsga 
van, amire december 2-ig kell 
jelentkezni. Szóbeli vizsga nincs.  

1 év nyelvi 
előkészítő 

+ 
  5 év 

technikum 

angol 
 17 fő 

1 

0201 

német 
 17 fő 0202 

Gazdálkodás és menedzsment 
ágazat 

(10. évfolyam után választható 
lehetőségek: 
okleveles pénzügyi-számviteli 
ügyintéző) 

Nincs felvételi vizsga, se írásbeli, 
se szóbeli vizsga.  

5 év 
 technikum 17 fő 

1 

0211 

Gazdálkodás és menedzsment 
ágazat 

(10. évfolyam után választható 
lehetőségek: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző) 

Nincs felvételi vizsga, se írásbeli, 
se szóbeli vizsga. 
 

5 év 
 technikum 17 fő 0212 

Közlekedés és szállítmányozás 
ágazat 

(10. évfolyam után választható 
szakma: 
logisztikai technikus.) 

Nincs felvételi vizsga, se írásbeli, 
se szóbeli vizsga. 
 

5 év 
technikum 34 fő 1 0213 
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Online felvételi tájékoztató időpontja: 2022. november 14. 17 óra. 

   Regisztráció az online felvételi tájékoztatóra: 

• https://forms.gle/EMghu3f3sP3FD8ey6 

Az új szakképzési rendszerben a technikumba jelentkező nyolcadikos tanulókat 
először ágazatra veszik fel. A Fáy esetében két ágazatra lehet felvételt nyerni: 
gazdálkodás és menedzsment, illetve közlekedés és szállítmányozás.  

A 10. évfolyam végén választanak a tanulók az ágazatba tartozó szakmák közül és a 
választott szakmára készítjük fel őket a 11-13. évfolyamon. A Fáy esetében a 
gazdálkodás és menedzsment ágazaton két lehetőség közül lehet a 10. végén 
választani: pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve okleveles pénzügyi-számviteli 
ügyintéző. A közlekedés és szállítmányozás ágazaton a logisztikai technikus 
szakmát ajánljuk fel a tanulóknak a 10. évfolyam végén. 

A két tanítási nyelvű, gazdálkodás és menedzsment ágazatú képzésen 

(tagozatkód: 0201, 0202) az érettségire való felkészítés, a szakma elsajátítása mellett 

a magas szintű, piacképes nyelvtudás megtanítása a célunk. 

A magyar-angol és a magyar-német két tanítási nyelvű képzések 1 éves, intenzív 

nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődnek. Az előkészítő évfolyamon 18 

nyelvórában biztosítjuk a tanulók számára a célnyelv magas szintű elsajátítását. Az 

előkészítő évfolyamon emellett kompetenciafejlesztés zajlik informatika (heti 4 

órában), magyar-szövegértés és számolás-matematika tantárgyakból. 
 

A további 5 évfolyamon diákjaink a célnyelvet emelt óraszámban tanulják, és a 

célnyelvi civilizáció, a történelem és egy szakmai tantárgy oktatása is a választott 

célnyelven történik. 
 

A 12. évfolyam végén a tanulók előrehozott érettségi vizsgát tesznek 3 

vizsgatárgyból: magyar, matematika, történelem. 
 

https://forms.gle/EMghu3f3sP3FD8ey6
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A 13. évfolyam végén a két tanítási nyelvű képzésen tanuló diákjaink emelt szintű 

érettségi vizsgát tesznek idegen nyelvből, ezzel a sikeres érettségi vizsgájuk 

felsőfokú nyelvvizsgával lesz egyenértékű lesz, amely továbbtanulás esetén 

többletpontokat jelent számukra. 
 

A 13. évfolyam végén emellett a választott szakmájukból technikusi vizsgát tesznek 

a diákok, ami emelt szintű érettségi vizsgával lesz egyenértékű. 

Vagyis a 13. évfolyam végén az érettségi bizonyítvány mellett technikusi oklevelet 

is kapnak a tanulók. A megszerezhető szakma a két tanítási nyelvű képzésben: 

• pénzügyi-számviteli ügyintéző. 

A 13. évfolyamon technikusi oklevelet szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi 

folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, többletpontokat kapnak. 

 

A tanulók a 9. évfolyamtól szakképzési ösztöndíjra jogosultak. Ennek havi értéke: 

• a 9-10. évfolyamon a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi 

összegének 5 %-a; 

• a 11-13. évfolyamon a tanulmányi eredménytől függően a havi ösztöndíj 

mértéke a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-

ától a 35%-áig emelkedik. 

 

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett 

tanuló a 13. évfolyam végén. A pályakezdési juttatás alapja a tanév első napján 

érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). A pályakezdési juttatás 

mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ: jeles szakmai vizsgaeredmény esetén 

a juttatás mértéke a minimálbér 180%-a. A juttatás szabadon felhasználható. 

 

További részletek a szakképzési ösztöndíjról és a pályakezdési juttatásról: 

https://ikk.hu/osztondijak 

 

  

https://ikk.hu/osztondijak
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Az általános tantervű, 5 év alatt szakmára felkészítő technikumi osztályokban 

(tagozatkód: 0211, 0212, 0213) a választott ágazatnak, majd szakmának megfelelő 

szakképzés (vagyis a szakmai tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással 

párhuzamosan zajlik a kilencedik évfolyamtól a 13. évfolyam végéig. 
 

A technikumi képzés keretében a tanulók egy idegen nyelvet (angol vagy német) 

tanulnak, 5 éven keresztül. A tapasztalat azt mutatja, hogy mindenképpen érdemes 

az általános iskolában már elkezdett idegen nyelv tanulását folytatni, mert a 

technikumban a nyelvoktatás már épít az általános iskolában elsajátított nyelvi 

ismeretekre. 

A technikumi képzésben a 11. évfolyamtól a szakmai ismereteket részben duális 

formában sajátíthatják el a diákok. 

A 12. évfolyam zárásaként 3 tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem) tesznek érettségi vizsgát. 
 

A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát és választott szakmájukból 

technikusi vizsgát tesznek – utóbbi emelt szintű érettségi vizsgának fog megfelelni. 
 

Vagyis a 13. évfolyam végén érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet is 

kapnak a tanulók. A megszerezhető szakmák: 

• gazdálkodás és menedzsment ágazaton: pénzügyi-számviteli ügyintéző, 

vagy okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző 

• közlekedés és szállítmányozás ágazaton: logisztikai technikus. 
 

Az oklevelestechnikus-képzés a szakképzés prémium szegmense. A Fáy esetében 

az okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés esetében az ezt választó diákok 

a 11. évfolyamtól kezdődően olyan tantárgyakat, tananyagokat is tanulnak, amiket a 

Soproni Egyetemmel közösen határozott meg a Fáy. Az okleveles technikus 

végzettség megszerzésével az érintett tanulók a 11-13. évfolyamon során 30 

egyetemi kreditpontot szereznek meg már a Fáyban, így az egyetemi tanulmányi 

idejük a Soproni Egyetemen fél évvel csökken.  
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Az okleveles pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre a megfelelő tanulmányi 

eredménnyel (9-10. évfolyam év végi tanulmányi eredménye számít) és legalább jó 

minősítésű ágazati alapvizsga eredményt szerzett tanulók tudnak jelentkezni a 10. 

évfolyam végén. 

További információ az okleveles technikus képzésről: 

https://ikk.hu/gyujto/palyavalasztas#okleveles-technikuskepzes 

 

A 13. évfolyamon technikusi oklevelet szerzett tanulóink a felsőoktatási felvételi 

folyamatban, ha szakirányban tanulnak tovább, többletpontokat kapnak. 

 

A tanulók a 9. évfolyamtól szakképzési ösztöndíjra jogosultak. Ennek havi értéke: 

• 9-10. évfolyamon a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi 

összegének 5 %-a 

• 11-13. évfolyamokon a tanulmányi eredménytől függően a havi ösztöndíj 

mértéke a tanév első napján érvényes minimálbér egyhavi összegének 5 %-

ától a 35%-áig emelkedik. 

 

Egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult minden sikeres szakmai vizsgát tett 

tanuló a 13. évfolyam végén. A pályakezdési juttatás alapja a tanév első napján 

érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér). A pályakezdési juttatás 

mértéke a szakmai vizsga eredményétől függ: jeles szakmai vizsgaeredmény esetén 

a juttatás mértéke a minimálbér 180%-a. A juttatás szabadon felhasználható. 

 

További részletek a szakképzési ösztöndíjról és a pályakezdési juttatásról: 

https://ikk.hu/osztondijak 

  

https://ikk.hu/gyujto/palyavalasztas#okleveles-technikuskepzes
https://ikk.hu/osztondijak
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

A két tanítási nyelvű képzésünkre (tagozatkód: 0201, 0202) jelentkezőket a 

központi felvételi írásbeli vizsgán elért eredményeik és tanulmányi eredményeik 

alapján rangsoroljuk. A központi írásbelin maximum 50 pont, a tanulmányi 

eredmények beszámításánál maximum 50 pont, azaz összesen 100 pont érhető el. A 

tanulmányi eredmények beszámításánál a matematika, a magyar nyelv, magyar 

irodalom, a történelem és az idegen nyelv tantárgyak 7. év végi, valamint a 8. félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe. 

Angol/német nyelvű két tanítási nyelvű képzésre az a tanuló tud jelentkezni, akinek 

van az iskolarendszerből év végi tanulmányi eredménye angol/német nyelvből a 7. 

és a 8. évfolyam végéről – vagyis az adott idegen nyelvet tanulta általános iskolában 

legalább az utolsó két (7. és 8.) évfolyamon. 
 

A két tanítási nyelvű képzésünkre jelentkező, központi írásbelit író leendő 

tanítványainkat felkészítjük matematikából és magyar nyelvből: minden szerdán, 

délután háromtól. Az online felkészítőről további információ: 

https://fay.sopron.hu/hirek/felkeszito 
 

Az általános tantervű osztályokba (tagozatkód: 0211, 0212, 0213) jelentkezők 

felvételi kérelmét csak az általános iskolai tantárgyi érdemjegyek alapján 

rangsoroljuk – vagyis ők nem tesznek központi felvételi vizsgát. Az általános iskolai 

eredmények közül a 7. év végi és a 8. félévi eredményeket összegezzük (és duplázzuk 

meg) a matematika, a magyar nyelv, magyar irodalom, a történelem és az idegen 

nyelv tantárgyak figyelembevételével. Maximálisan 100 pont érhető el. 

 

Egyik képzésünkre sincs szóbeli felvételi vizsga illetve alkalmassági vizsgálat. 

  

https://fay.sopron.hu/hirek/felkeszito
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TOVÁBBI TUDNIVALÓK - DIÁKÉLET A FÁYBAN 

Iskolánkban az érettségire, illetve a szakmai vizsgákra való felkészülést korszerűen 

felszerelt taniroda, nyelvi labor, logisztikai szaktantermek és Samsung okostanterem 

segíti. 
 

A tanítás-tanulás mellett változatos programokkal várjuk a hozzánk érkező 

tanulókat: iskolaújság, András-nap, elsősavató, Fáy-bál, egészséghét, szakmai 

napok, szakmai és közismereti versenyek, külföldi utazások, sportprogramok és sok 

más rendezvénnyel tesszük színesebbé diákjaink hétköznapjait. 

Iskolánk része az Erasmus + pályázatnak, így a tanulóknak lehetőségük lesz 

külföldön szakmai gyakorlatot végezni.  
 

Kollégiumi elhelyezés és étkezési lehetőség: az iskolánktól nem messze található, 

a közelmúltban teljesen felújított Középiskolai Kollégiumban (9400 Sopron, 

Ferenczy János u. 60.) 

 

Siposné Rétfalvi Edina 
igazgató 

http://kollegiumsopron.hu/kollegium/

