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Vas Megyei SZC Rázsó Imre Technikum 
 

OM azonosító: 203062 

Telephelykód: 007 

Honlap: http://razso.kormend.hu 

Igazgató: Varga Zoltánné 

Pályaválasztási felelős: Bősze Zoltánné igazgatóhelyettes 

 

TECHNIKUM (5 év) 
 

ágazat  szakmai kimenet  
választható idegen 

nyelv 

tagozat 

kódja 

Specializált gép- és 

járműgyártás 

Gépjármű mechatronikai technikus 

(régen autószerelő) 
német/ angol 0710 

Közlekedés és 

szállítmányozás  
Logisztikai technikus  német/ angol 0711 

Gazdálkodás és 

menedzsment 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző német/ angol 0712 

 

Minden szakmában ösztöndíj! 

 

A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük 

figyelembe. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és 

Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket 

kérjük mellékelni. 

A Specializált gép- és járműgyártás ágazatban foglalkozás-egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 
 

- Specializált gép- és járműgyártás ágazat – Gépjármű mechatronikai 

technikus (szerviz szakmairány) - régen autószerelő 

A képzést azok számára ajánljuk, akik műszaki érzékkel, kézügyességgel, informatikai ismeretekkel 

rendelkeznek és szeretnék elsajátítani a gépjárművek szerelési, javítási, mérési technológiáját, 

diagnosztikai vizsgálatát.  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, kedveli a 

látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere saját tanműhelyünk, illetve autószerelő vállalkozások, 

vállalatok. 
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- Közlekedés és szállítmányozás ágazat – Logisztikai technikus  

Két idegen nyelv oktatása biztosított. 

A képesítés megszerzését azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek az árubeszerzési és szállítmányozási 

folyamatok irányítása iránt, képesek a folyamatok teljes körű áttekintésére és a logisztikai feladatok 

lebonyolítására, a biztonságtechnikai és jogi előírások figyelembe vételével.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a 

logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája, illetve logisztikai cégek.  

 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat – Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

Két idegen nyelv oktatása biztosított. 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a vállalkozások ügyviteli, pénzügyi, számviteli, 

munkaügyi tevékenységei iránt, jó kommunikációs és szervezőkészséggel rendelkeznek. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz 

kötődően szívesen lát el feladatokat, szervez rendezvényeket, tart kapcsolatot ügyfelekkel, 

munkatársakkal. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája, illetve vállalkozások, cégek.  

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év) 
 

ágazat szakmai kimenet idegen nyelv 
tagozat 

kódja 

Fa- és bútoripar  Asztalos német 0720 

Fa- és bútoripar Kárpitos német 0721 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő (régen eladó) német 0722 

Mezőgazdaság és erdészet Mezőgazdasági gépész német 0723 

Gépészet Ipari gépész német 0724 

 

Minden szakmában ösztöndíj! 

 

A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika, földrajz, fizika, kémia, biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük 

figyelembe. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és 

Szakmai Programjában szerepel a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A 

szakértői véleményeket kérjük mellékelni. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket 

kérjük mellékelni. 

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés minden ágazatban 

szükséges.  
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- Fa- és bútoripar ágazat - Asztalos 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a különböző bútoripari termékek 

elkészítése iránt, és a szakmai végzettség megszerzése után a faipar területén szeretnének elhelyezkedni. 

Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka mellett a gépi 

technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, 

nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával dolgozni. Elhelyezkedhet alkalmazottként, 

vagy vezetheti saját vállalkozását. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben asztalos vállalkozások.  

 

- Fa- és bútoripar ágazat - Kárpitos  

A képzést azok számára ajánljuk, akik a szakma megszerzése után elsődlegesen a bútorgyártás területén 

szeretnének elhelyezkedni. A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb mértékben gépesítés, 

digitalizáció jellemzi. A kárpitos szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószereléssel, rugózattal, 

párnázó anyagokkal kényelmessé teszi a bútorokat, belső tereket, járműveket. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szabni-varrni, kedveli a változatos alapanyagokat, a kézműves 

munkát, akit érdekelnek a nagy figyelmet igénylő tevékenységek. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben kárpitozással 

foglalkozó vállalkozások.  

 

- Kereskedelem ágazat - Kereskedelmi értékesítő (régen eladó) 

A képzést azok számára ajánljuk, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb boltban szeretnének 

elhelyezkedni, és az ehhez szükséges szakmai ismereteket szeretnék megszerezni. A kereskedelmi 

értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. 

Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, 

átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, kedveli a változatos kihívásokat, 

ösztönzi a kereskedelmi dinamizmus, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola kereskedelmi szaktanterme, részben 

kereskedelmi vállalkozások. 

 

- Mezőgazdaság és erdészet ágazat - Mezőgazdasági gépész 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdaság, valamint a gépészeti 

alapfeladatok, szerelési, karbantartási, javítási munkák iránt. A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb 

mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez. 

A mezőgazdasági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és 

munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű 

mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni. 

A képzés során a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély megszerzése ingyenesen 

biztosított. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola tanműhelye, tanterülete, illetve mezőgazdasági 

vállalkozások.  
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- Gépészet ágazat - Ipari gépész (ipar szakmairány) 

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak az automatizált technológia, valamint a 

gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelése, karbantartása, javítása iránt. Az ipari 

gépész elvégzi a gépek, berendezések üzembe helyezését, vizsgálja azok működését, feltárja az esetleges 

meghibásodásokat és megjavítja a meghibásodott alkatrészeket, műszaki dokumentáció alapján 

gépelemeket, egyszerű szerkezeteket kézi és gépi szerszámokkal összeszerel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akik szeretik a gépeket, szeretnek szerelni, javítani, szerszámokat 

használni. 

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola tanműhelye, illetve gépipari cégek, vállalkozások. 

 

 

Miért a Rázsó? 

 

• Korszerű tanműhelyek 

• Interaktív eszközökkel felszerelt tantermek 

• Piacképes szakmák 

• Továbbtanulási lehetőségek 

• Tehetséggondozás, felzárkóztatás 

• Diákcentrikus szemléletmód 

• Könyvtár, internethasználati lehetőséggel 

• Sportolási lehetőségek, konditerem 

• Témanapok, témahetek 

• Változatos szabadidős tevékenységek 

• Élénk diákélet 
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