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Zalaegerszegi SZC Ganz Ábrahám Technikum 

1962 februárjában Zalaegerszeg város vezetősége, valamint a Kohó- és Gépipari Minisztérium között előzetes 

megállapodás jött létre egy új, szakoktatással foglalkozó középiskola létesítéséről. A szót tett követte, s két hónappal 

később határozatot hoztak a Zalaegerszegi Általános Gépipari Technikum megalapításáról. Az iskola mindössze négy (két 

nappali, egy esti és egy levelező tagozatos) osztállyal indult. Az első tanév, az 1962-63-as, kéthetes késéssel indult a volt 

Zárda épületében. 

A következő évben már mind a tanári kar, mind a tanulócsoportok száma gyarapodott, s a tavaszi szünet végére az első 

önálló tantestület és a diákság birtokba vehette az alma mater Gasparich utca 27-es szám alatt lévő épületét.  

A letelepedést követően az iskola dinamikus fejlődésnek indult. A diákság létszáma folyamatosan növekedett, az iskola 

infrastrukturálisan fejlődött. Szinte nem volt olyan esztendő, amelyikben az intézmény valamilyen épületrésszel ne 

gyarapodott volna. A bővítésre óriási szükség volt, hiszen 1963-ban még csak négy tanterem és néhány kiegészítő 

helyiség készült el. A 60-as években újabb négy tanterem, majd a rajztár és rajzterem, néhány iroda, valamint új tanári 

helyiségek készültek el. 

1970. október 8-án Ganz Ábrahám nevét vette fel az intézmény, így neve ezután Ganz Ábrahám Gépészeti 

Szakközépiskola lett. Ugyanebben az évben készült el a tornaterem és a négyszintes tanműhely is. Az iskola udvarán 

szinte a semmiből - alapvetően a tanulók munkájának köszönhetően - futópályák, sportpályák nőttek ki.  

1977 szeptemberével 112 autóforgalmi tanulóval bővült a képzés, a 4 osztály a Zrínyi Miklós Gimnáziumból került át. 

A 2021/22-es tanévet a ZSZC Ganz Ábrahám Technikum a régió legnagyobb szakképző intézményeként kezdte: 53 

osztályban, hét ágazaton, 16 szakmában folyik az oktatás, melyben kiemelkedő hangsúlyt kap a gépész, az informatikus, 

valamint a mechatronikai technikus képzés, ezzel biztosítva a régió, az ország gépipari, járműipari cégei számára a 

szakember-utánpótlást.  

 

Ennek érdekében az idei tanévben a Pannon Egyetemmel együttműködve elindult az okleveles technikusképzés, melynek 

keretében a diákok a két intézmény emelt szintű szakmai programja alapján szerezhetnek szakmát és érettségit. Iskolánk 

Okleveles képzést is folytat, Gépészet ágazat és Informatika és távközlés ágazaton, aminek 

eredményeképpen a nálunk végzett diák szinte egyenes úton felvételi nélkül juthat be a Pannon Egyetemre. 

További előny még, hogy tanulóink a középiskolai képzése során egyetemi tananyagokkal is találkoznak, ez 

azt eredményezi, hogy a nálunk tanult tantárgyak egy részét az egyetemi képzésben –természetesen 

megfelelő eredmény elérésével elfogadják, nem kell az adott tantárgyból vizsgát tenni. 

 

 

 


