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Felvételi követelmények 
 
A felvételi rangsort a hozott, illetve a központi felvé-
teli vizsgán szerezhető pontokból alakítjuk ki. 
A hozott pontszám a 7. év végi és a 8. félévi osz-
tályzatokból adódik. A figyelembe vett 5 tantárgy a 
magyar (irodalom és nyelvtan átlaga), az idegen 
nyelv, a matematika, a fizika és a technika vagy 
számítástechnika. Így ez 50 lehet, ezt kettővel szo-
rozzuk így a maximum 100 hozott pont érhető el. 
A központi írásbeli felvételi vizsgán magyarból és 
matematikából együtt maximum 100 írásbeli pont 
szerezhető. 
A kettő összege alapján alakulnak ki tagozatonként 
a felvételi rangsorok. 
 
A központi írásbeli felvételire december 6-ig kell 
jelentkezni, az írásbeli itt a Patakyban január 18-án, 
szombaton 1000 órakor írható meg.  
 
Az iskola látogatható a “Nyitott Kapuk” időszaká-
ban 2019. október 14-től minden hétfőn és pénteken 
egészen 2019. december 6-ig. Ezeken a napokon 
900 órakor várjuk az érdeklődőket, ekkor részletes 
felvételi tájékoztatót tartunk. 
 
A központi írásbelire ingyenes előkészítő indul 
október 16-án 1500 órakor és szerda délutánonként 
1500-1630 tart. Nyolc alkalommal áttekintjük a felvéte-
li anyagát és a kilencediken, január 8-án, próba 
írásbelit írhatnak a tanulók, mely hasonló a közpon-
tihoz.  
 

A felvételi jelentkezési lapok postára adásának határideje: 2020. február 19. 
Iskolánk megközelíthető a 37-es villamossal vagy a 95-ös autóbusszal vagy kis 
sétával a Hungária körúttól illetve a Liget tér felől.  
 
Az iskola kódjai:OM azonosító: 203058          Feladatellátási hely kód: 008 
 

Tanulmányi terület kódok: 
0081 informatika-távközlési ágazat     (4 év) 
0082 informatika-távközlési ágazat + angol nyelvi előkészítő  (1+4év) 
0083 informatika ágazat      (4 év) 
0084 informatika ágazat + angol nyelvi előkészítő   (1+4év) 
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1101 Budapest, 
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Telefon: 261-2615 
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A Pataky István Híradásipari és Informatikai 
Szakgimnázium több mint 50 éve képez szak-
embereket híradástechnika, elektronika, vala-
mint a 90-es évek közepétől informatika terüle-
tére.  
Szakmai képzésük – a szórakoztató elektroni-
kától a távközlésen át a számítógép hálózato-
kig – széles műszaki alapozással készít fel a 
korszerű, speciális ismeretek elsajátítására. A 
jelentkezők választhatnak normál középiskolai 
vagy emelt szintű angol nyelvi oktatást kínáló 
osztályok (nyek) között.  
A tanulók az érettségire való felkészítés mel-
lett színvonalas szakmai előképzést is kapnak. 
Szakmai érettségijükkel már munkát vállalhat-
nak. Erre épülve egy éves szakmai képzés 
során technikus szintű OKJ infokommunikáci-
ós hálózatépítő és üzemeltető vagy informati-
kai rendszerüzemeltető végzettséget szerez-
hetnek. 
 
Az iskolánkban folyó oktatás néhány jel-
lemzője: 
 
 Átjárhatóság a távközlési és informatikai 

ágazat között. 
 A 9. évfolyamon a diákok elkezdik az 

ECDL modul vizsgák letételét. 
 A tanulók az idegen nyelvet képességük-

nek és szorgalmuknak megfelelő szintű 
kis létszámú csoportokban tanulják. 

 Emelt szintű érettségi felkészítést biztosí-
tunk matematikából, elektronikából, infor-
matikából, angol nyelvből és humán tár-
gyakból is. 

 A középiskolai szakmai alapozást beszá-
mítjuk az érettségit követő OKJ-s képzé-
sekbe, így egy év alatt szerezhető techni-
kus szintű szakképesítés. 

 A gyakorlat-centrikus alapozás főbb ele-
meit láthatják a tanműhely honlapján 
http://gyakorlat.pataky.hu 

 A gyakorlati oktatás fontos eleme a  
CISCO hálózati ismeretek elsajátítása. 

 A tanulók az alábbi sportkörök közül vá-
laszthatnak: labdarúgás, kerékpár, kosár-
labda, kondi torna, turisztika, sakk és go. 
 

                 Távközlési ágazat       Informatika ágazat  
 

Az érettségit követően egy év alatt a következő 
szakmák sajátíthatók el: 
 

 Infokommunikációs hálózatépítő és üze-
meltető 
(főbb témakörök: informatika, elektronika 
alapjai, digitális technika, IP alapú hálózatok, 
kábel TV és műholdas vételtechnika, optikai 
hálózatok, mobil hírközlés) 

 Informatikai rendszerüzemeltető 
(főbb témakörök: irodai szoftverek, szoftver-
üzemeltetés, operációs rendszerek, számító-
gépes hálózati ismeretek, programozás, IT 
biztonságtechnika) 

 A gépjárművezetői vizsga elméleti tanfolyama 
helyben a tanítás után. 

 Az iskolában az elektronika, robottechnika 
szakkörtől a színjátszó csoportig számos ér-
dekes és hasznos programon (pl.: Pataky-
nap) vehetnek részt a diákok. 

 Az iskolai életet télen sítábor, nyáron evezős 
és kerékpáros- tábor teszi színesebbé. 
 

Az iskolánkban folyó szakmai-pedagógiai 
munka jellemzői: 
 

 A tanulók 30–35%-a felsőoktatási intézmé-
nyekben tanul tovább. 

 A végzős tanulóink 60%-a technikus szintű 
oklevéllel fejezi be tanulmányait. 

 A Pataky-s tanulók kiválóan szerepelnek az 
országos tanulmányi és szakmai versenye-
ken. 

 A kompetencia méréseken a tőlük várható 
fejlődést meghaladóan szerepelnek diákjaink. 

 Iskolánk támogatja az informatikai ismeretek 
széleskörű terjesztését, így az ECDL vizsga-
központunk mellett, a CISCO Lokális Hálózati 
Akadémiánk is sikeresen működik. 

 2005-től iskolánk bekapcsolódott a Microsoft 
IT Akadémia programba, 2006-tól Oracle 
Academy képzésbe. 

 
Felnőttoktatás keretében is elsajátíthatók a 
fenti OKJ-s szakmák iskolánkban, ezek a máso-
dik szakmaként is ingyenesek!!! 
Felnőttképzési tanfolyamok indulnak ECDL és 
CISCO végzettségek, illetve szakmai tudás meg-
szerzése céljából is.  


