
 

 
 

Csak jelentkezned kell, és ha felvételt 
nyersz, máris a tiéd egy korszerű laptop, 
a tanulmányaid sikeres elvégzéséhez. 

Milyen előnyök várnak még rád Ózdon? 

Lapozz tovább és tájékozódj! 
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KEDVES DIÁKOK! KEDVES LEENDŐ MUNKAVÁLLALÓNK! 
 
 Legyél Te is tagja az ÓAM Ózdi Acélművek Kft. családbarát csapatának, mely cég 
elválaszthatatlan része Ózd és térsége kohászati múltjának, valamint alakítója és formálója a 
város jelenének, jövőjének.  
 

Cégünk a Max Aicher Vállalatcsoport tagjaként Magyarország kiemelkedő, korszerűen 
felszerelt, melegen hengerelt betonacélt, köracélt, hengerhuzalt és hegesztett betonacél-
síkhálót gyártó és értékesítő üzeme, mely jelenleg 20 millió euró értékű technológiai, 
környezetvédelmi fejlesztést és kapacitásbővítést valósít meg a városban. 

 
Ne habozz! Legyél az ÖSZTÖNDÍJASUNK, DUÁLIS PARTNERÜNK a Miskolci Egyetem Ózdi 

Kihelyezett Tagozatának anyagmérnöki képzésén, mi pedig a tapasztalt szakembereink 
bevonásával segítünk neked abban, hogy jól elsajátított szakmai és elméleti tudás birtokosa 
lehess, melyet hasznosítva később értékes munkavállalónkká válhass! 
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MIÉRT VÁLASZD A MISKOLCI EGYETEM ÓZDI KIHELYEZETT 
TAGOZATÁNAK KÉPZÉSEIT? 

 

Ózd Város Önkormányzata és a Miskolci Egyetem együttműködésének köszönhetően 
Ózdon, a Tiszti Kaszinó és a Digitális Erőmű épületeiben, a Miskolci Egyetem Ózdi Kihelyezett 
Tagozatán anyagmérnök (BSc), szociális munka (BA) és mérnökinformatikus (BSc) 
alapszakokon indult el a képzés, ahol a diákok a Miskolci Egyetem hallgatójaként, annak 
diplomáját kaphatják majd kézbe. A képzés az első két szak esetében nappali, míg a 
mérnökinformatikus szak esetében levelező tagozaton, államilag finanszírozott és önköltséges 
formában, tanulmányi ösztöndíj lehetőségével valósul meg hagyományos képzési rend szerint. 
Az anyagmérnöki képzést duális formában is el lehet kezdeni, így az adott cég 
alkalmazottjaként, fizetés mellett lehet megszerezni a diplomát. 
 

 azért, mert minőségi és alkalmazható tudás birtokába juthatsz helyben, jól kiépített 

szakmai háttérrel! 

 azért, mert a város és az egyetem könyvtári hozzáférést, ingyenes digitális 

tananyagokat, sportolási lehetőséget és igény szerint kollégiumi elhelyezést biztosít! 

 azért, mert egy valódi egyetemi közösség részese lehetsz, aktív diákélettel – követve a 

Selmeci hagyományokat! 

 azért, mert az alap képzéseken túl tanulás módszertani segítséget kapsz, kulturális-, 

tudományos-, és művészeti rendezvények kialakítója és részese lehetsz Ózdon! 

 azért, mert Ózdon is az egyetem kiváló oktatói gárdája tanít majd téged! 

Különleges jelentőséggel és lehetőséggel bír az a tény, hogy 
a Miskolci Egyetem a térségbe - Ózdra - hozza a felsőoktatási 
képzései egy részét, segítve ezzel a továbbtanuló diákokat, 
családjaikat és közvetve a térségben lévő vállalkozásokat, 
vállalatokat. Mindhárom szak végzett diplomásait azonnali 
elhelyezkedés lehetőségével várják az ágazati cégek, 
intézmények. Tanulj most velünk, majd néhány év múlva legyél 
aktív formálója Ózd jelenének és jövőjének! 
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ANYAGMÉRNÖKI ALAPSZAK 
 
Az anyagmérnökök a minket körülvevő használati tárgyainkban és high-tech 

eszközeinkben egyaránt megtalálható anyagok szerkezetével, tulajdonságaival, 
felhasználhatóságával foglalkoznak, az anyagokat vizsgálják, minősítik, valamint a napjaink ipari 
fejlődésének megfelelő, innovatív technológiákat fejlesztenek, üzemeltetnek. Végzett diákjaink 
sikeres hazai és nemzetközi kis-, közép- és nagyvállalatoknál helyezkedhetnek el. Pályakezdő 
mérnökeink a karunkon megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva kiválóan 
megállják a helyüket a vállalatoknál, többek között a járműiparban is. 

Számos iparág várja a végzett anyagmérnököket! 
Elhelyezkedhetnek a fémipari alapanyaggyártó, öntészeti, hőkezelő, képlékenyalakító 

vállalatoknál polimeralapanyag-gyártó és feldolgozó üzemeknél, gumiipari, energetikai, 
építőanyag-ipari, mikroelektronikai anyagokat gyártó cégeknél. 

Az ózdi képzés specializációi: 

 metallurgia-képlékenyalakítás (ÓAM által támogatott)  

 polimer- és vegyipari technológia 

MIÉRT VÁLASZD A DUÁLIS KÉPZÉST? 

 Szakmai tapasztalatot szerezhetsz 

Nemcsak életszerű, de valódi feladatokkal kell megbirkóznod, ráadásul vállalati 

környezetben.  

 Szakmailag nem fogsz pályakezdőnek számítani 

A cégek által használt legújabb technológiákkal ismerkedhetsz meg, a legjobb 

szakemberektől tanulhatsz. 

 Munkahely még a diploma megszerzése előtt 

 Fizetést kapsz  

Nem kell diákhitelt felvenned vagy diákmunkát vállalnod. 

 Ösztöndíjat is kaphatsz a fizetés mellett 

Amennyiben jól tanulsz, a fizetés mellett tanulmányi ösztöndíjban is részesülhetsz. 
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FELVÉTELI, KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

Képzés Finanszírozás Időtartam Érettségi vizsgakövetelmények Munkarend 
Képzési 
terület 

ANYAGMÉRNÖK 

támogatott 

7 félév 

matematika és 
biológia v. fizika v. informatika v. 
kémia v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy 
szakmai előkészítő vizsgatárgy 

Nappali MŰSZ 

320.000 Ft 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁSREND/LEGFONTOSABB HATÁRIDŐK 
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ÉRETTSÉGI VIZSGAJELENTKEZÉS MENETE ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL 
RENDELKEZŐ, TANULÓI JOGVISZONYBAN NEM ÁLLÓK ESETÉBEN 

 

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, Magyarországon bármelyik 
vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy a 
középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat, az adott vizsgatárgyból van-e érettségi 
eredménye, illetve milyen szintű érettségi eredménye van (külföldi tanulók csak a május-júniusi 
vizsgaidőszakban). Az „új” érettségi vizsgák száma nincs korlátozva, életkorhoz sincs kötve, és a 
vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy 
vizsgaidőszakban egy vagy akár több vizsgatárgyból is lehet „újra” érettségi vizsgát tenni. 

 
A jelentkezés módja és határideje: 
Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázó a május-

júniusi vizsgaidőszakban február 15-éig, az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-
éigszemélyesen, postai úton tértivevényes küldeményben vagy elektronikusan jelentkezhet 
érettségi vizsgára a területileg illetékes fővárosi, megyei kormányhivatalokban.  

A jelentkezési lap: 
Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja be a jelentkezését, a jelentkezési lap letölthető 

a www.oktatas.hu honlapról (közvetlenül a főoldalról, január második felétől), ezt kell a kitöltés 
után a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni a kormányhivatalnak.  

A vizsgadíjakról: 
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói 
jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes 
továbbá a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai 
érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden 
más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni. 

A fizetendő vizsgadíj összege középszintű érettségi vizsgáért:  22.000 Ft. 
A fizetendő vizsgadíj összege emelt szintű érettségi vizsgáért: 37.000 Ft. 
A fenti összegek vizsgatárgyanként értendőek. A vizsgadíj befizetését igazoló 

dokumentumot a jelentkezési lap mellékleteként kell benyújtani.  
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MIÉRT ÉRI MEG, HOGY AZ ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK PARTNERE LÉGY? 
 

5 ACÉLOS ÉRV, HOGY HOZZÁNK JELENTKEZZ! 

1. Alacsony bejutási pontszám – a jelentkezőknek ingyenes érettségi előkészítő 

matematikából; 

2. Sikeres felvételi esetén egy korszerű laptop a tanulmányok eredményes 

elvégzéséhez, mely számítógép a hallgató tulajdonába kerül a diploma 

megszerzésekor; 

3. Anyagilag elérhető a továbbtanulás (nincs tandíj, nincs szállás- és utazási 

költség), valamennyi támogatási rendszer elérhető az ózdi hallgatók számára 

is (alaptámogatás, szociális és tanulmányi ösztöndíjak, stb…) továbbá kiemelt 

ÓAM Ösztöndíj a legjobbaknak; 

4. Gyakorlatorientált képzés, külföldi szakmai gyakorlat, kutatói ösztöndíj, 

támogatott tudományos diákmunka; 

5. Elismert és versenyképes tudás, biztos elhelyezkedési lehetőséggel, 

karrierépítési lehetőség! 

 

Információ, segítségnyújtás: 
 
Szaka Attila köznevelési- és művelődési referens (Ózd Város Önkormányzata) 
 Tel.: +36/70/367-8967 
 E-mail: szaka.attila@ozd.com 
Bozsvainé Berzi Lilla Tel: +36/30/645-8309 
 E-mail: berzi.lilla@ozdinvest.hu 
Felvételi jelentkezés: www.felvi.hu 
Érettségi jelentkezés: www.oktatas.hu 

mailto:oamkft@oamkft.hu
mailto:szaka.attila@ozd.com
mailto:berzi.lilla@ozdinvest.hu
http://www.felvi.hu/
http://www.oktatas.hu/


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


