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 OM azonosító: 203048         Kancellár: Gembiczki Ferenc                  Főigazgató: Baranyi Zoltán 

 

NÓGRÁD MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TAGINTÉZMÉNYEI 

Nógrád Megyei SZC Szondi György Technikum  

és Szakképző Iskola  

Nógrád Megyei SZC Stromfeld Aurél Technikum 

Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum 

Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és  

Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 

Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos Technikum, 

 Szakképző Iskola és Kollégium 

Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum 

Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán Technikum  

és Szakképző Iskola 

 

 

NÓGRÁD  

MEGYEI   

S Z AKKÉPZÉSI   

CENTRUM 
 

3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. 

+36-32/310-231 

centrum@nmszc.hu 

www.nmszc.hu 

+36-35/501-600 

+36-32/411-898 

+36-32/412-504 

+36-32/418-600 

+36-35/300-622 

+36-35/301-190 

A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 2015. július 1-je óta működő rendszer, melyet a 
szakképzési intézmények hatékonyabb, összehangoltabb működésének elősegítésére és 
a gazdasági-piaci szereplők képzési igényeinek gyorsabb és rugalmasabb kielégítésére 
hozott létre a Nemzetgazdasági Minisztérium.  
A szakképzési centrum fő feladataként technikumi (5 év) és szakképző iskolai (3 év) 
nevelést-oktatást, esti, levelező formájú felnőttoktatást, valamint kollégiumi nevelést is 
ellát. A Centrum hét tagintézménye Salgótarján, Balassagyarmat, Pásztó városokban látja 
el feladatát. Szakmai oktatási palettánk sokrétű, a szakmáinkra Nógrád megye minden 
településéről jelentkezhetnek. A Centrum felnőttképzési tevékenységet is végez a szakmai 
képzésbe bekapcsolódó álláskereső, szakmát váltani kívánó, szakmát szerezni akaró 
felnőttek számára.  
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Miért érdemes szakmát tanulni?  

–Tanulói juttatások (ösztöndíj)  

–Duális szakképzés  

–Felkészült oktatók  

Tanulókat megillető juttatások a szakképzésben 2020. 

szeptember 1-től 

• A szakképzésben 9. évfolyamon tanuló diákok részére szakképzési ösztöndíj jár, 

melynek mértéke technikumi képzésben 8.370,- Ft/hó, szakképző iskolai 

képzésben 16.740,- Ft/hó.  

• 10. évfolyamtól technikumi képzésben a tanulmányi eredménytől függően akár 

58.590,-Ft/hó ösztöndíj is járhat. 

• Szakképző iskolában a 3 éves képzésekben a külső cégnél töltött gyakorlati 

képzés idejére szakképzési munkaszerződés keretében jár juttatás a tanulóknak 

10-11. évfolyamon. Ennek mértéke a minimálbér legalább hatvan százaléka, de 

legfeljebb a minimálbér összege.  

• A tanuló az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési 

juttatásra jogosult. 

• Rászorultsági helyzete (hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, stb.) és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra 

jogosult. 

• A tanulót családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes vagy térítésmentes 

étkezés, tanszerellátás és szociális ösztöndíj illetheti meg. 

2021. szeptember 1-jén szakképzésben tanulmányaikat megkezdő tanulók 
ösztöndíjai és juttatásai 

Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege,  

mely 2021. január 1-től 167.400 Ft. 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS 
Ösztöndíj a technikumban Ösztöndíj a szakképző iskolában 
(9-10. évfolyam) havonta (9. évfolyam) havonta 

alap %-a és összege 2021-ben alap %-a és összege 2021-ben 
5%, 8.370,- Ft 10%, 16.740,- Ft 

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS 
Ösztöndíj (tanulmányiátlag alapján) Pályakezdési juttatás 

(havonta, nem duális képzés esetén) (egyszeri, első szakma megszerzése után) 
2,00-2,99 5%    8.370,- Ft 80% 133.920,- Ft 
3,00-3,99 15%   25.110,- Ft 110% 184.140,- Ft 
4,00-4,49 25%  41.850,- FT 145% 242.730,-Ft 
4,49-5,00 35%  58.590,- Ft 180 % 301.320,- Ft 

Rászorultság alapján igényelhető szociális támogatás 
Feltétel: tanulmányi átlag 3,5-nél magasabb, hátrányos helyzet esetén 

alap%-a és összege 2021-ben  20%, 33.480,- Ft     
 

A táblázatban található összegek a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan irányadóak.  

A következő tanévben a minimálbér változás és a jogszabályi előírások alapján az összegek 

változhatnak. 
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Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos  

Technikum, Szakképző Iskola  

és Kollégium Intézményegysége  

 

 

 

Intézményegység-vezető: Radics Sándor 

 

 A 2016-ban felújított kollégiumunk Salgótarján Központjában található egy gyönyörű természeti 
környezetben jó kilátással a Bolyai János Gimnázium mellett. Közel van az oktatási- és a  
közművelődési intézményekhez (könyvtár, művelődési központ- színház, stb..),  pár száz 
méterre található az uszoda is. A város üzletei jól megközelíthetőek. 

Intézményünk 200 férőhelyen biztosítja a szállást a kollégistáknak ingyenesen 3-4 ágyas 
szobákban, a napi 3x kedvezményes étkezést a tágas, kulturált ebédlőben. 

Három számítógépteremmel rendelkezünk, az új és jól felszerelt konditerem lehetőséget nyújt 
a testépítésre, az erőfejlesztésre. A társalgóban asztaliteniszezésre, dartsozásra, 
csocsózásra és billiárdozásra van lehetőség, de a közös ünnepeinket, megemlékezéseinket is 
itt tartjuk. A közösségi tér lehetőséget nyújt mozizásra, discózásra, előadások és 
klubfoglalkozások lebonyolítására, kézműves- és kreatív tevékenységekre is.  
Új könyvtárunk alkalmas továbbképzések lebonyolítására, előadások megtartására és 
csoportos foglalkozások megvalósítására a könyvtári funkció megtartása, egy-egy témában 
való elmélyült olvasás illetve kutatómunka mellett(projektor, laptop, asztali számítógépek, 
fénymásoló, hangosítás, trapéz asztalok). 

Minden szinten található teakonyha és egy mosókonyha, tv-és klubszoba, tanuló-és 
társalgószoba. Ingyenes Wifi áll rendelkezésre a nap 24 órájában. Tisztálkodásra közös 
zuhanyzó-és mosdóhelyiség áll rendelkezésre, különálló toaletthelyiség a folyosó végén 
helyezkedik el. 

 Állandó, napközbeni egészségügyi-ápolónői ellátás biztosított. 

 Kollégiumunk koedukált, de szintenként helyezzük el a lányokat és fiúkat. 5 szinten fogadjuk 
a kollégistákat: az első 2 szinten a fúk, a felső 3 szinten a lányok vehetik birtokba a szobáikat. 

A DÖK működését támogató nevelő mentorálásával jól működik a diákok önkormányzata: 
ünnepségek, szabadidős programok, vetélkedők, kulturális események szervezését és 
megvalósítását is vállalják a rátermett diákok. Felkészült, gyermekcentrikus nevelőtestület 
várja a hozzánk jelentkező fiatalokat, akik a tantárgyi megsegítésen (tanulószoba- szilencium, 
korrepetálás, felzárkóztatás, tehetséggondozás) túl nagy hangsúlyt fektetnek az egészséges 
életmódot elősegítő tevékenységekre (sütő-főző szakkör, természetjárás, sportolás), tábla- 
és kártyajátékok művelésére (sakk, póker, malom, társasjátékok), kreativitás fejlesztésére 
(kézműveskedés, barkácsolás) és a művészetekre ( tánc, zene, hagyományőrzés, hangszeres 
zene, filmklub).  

  

3104 Salgótarján, 

Kissomlyó út 2. 

+36-32/410-726 

borbely@borbely-nmszc.hu 

www.blszsz.hu 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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Gépészet ágazat (4+1 év) 34 fő 

Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06 

Elektronika és elektrotechnika ágazat (4+1 év) 34 fő 

Ipari informatikai technikus 5 0714 04 05 

 

Építőipar ágazat (3 év) 14 fő 

Ács 4 0732 06 01 

Fa- és bútoripar ágazat (3 év) 14 fő 

Asztalos 4 0722 08 01 

Építőipar ágazat (3 év) 28 fő 

Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05  

 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat (3 év) 14 fő 

Gépjármű mechatronikus 4 0716 19 05 

Gépészet ágazat (3 év) 14 fő 

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07 

Gépészet ágazat (3 év) 28 fő 

Hegesztő 4 0715 10 08 

Építőipar ágazat (3 év) 14 fő 

Kőműves 4 0732 06 08 

Épületgépészet ágazat (3 év) 14 fő 

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 4 0732 07 03 

Kreatív ágazat (3 év) 14 fő 

Divatszabó (nőiszabó) 4 0723 16 03 

Elektronika és elektrotechnika ágazat (3 év) 28 fő 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 

Építőipar ágazat-(3 év) 14 fő 

Szigetelő  4 0732 06 13  

Épületgépészet ágazat (3év) 14 fő 

Hűtő-és szellőzésrendszer-szerelő 40732 07 02 

Orientációs fejlesztés (1 év) 12 fő 

 

 

 

 

 

Igazgató: Tanka Ágnes  Pályaválasztási felelős: Simon Tamás 

TECHNIKUM 

         Szépészet ágazat (4+1 év) 34 fő  

Kozmetikus technikus 5 1012 21 03         

 

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nógrád Megyei SZC 

Szondi György Technikum és Szakképző Iskola  

 2660 Balassagyarmat,  

Régimalom u. 2. 

+36-35/501-600 

szondi@szondi-nmszc.hu 

www.szondi-bgy.hu 

    OM azonosító:  203048/023 
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Kollégiumi elhelyezés: igény esetén a Madách Imre Kollégiumban. 

 

Iskolánk 2015. július 1-től a Nó 

 

Igyekszünk egyre több iskolán kívüli programot szervezni, ahol a diákok jobban 

megismerhetik egymást, jobban összekovácsolódhatnak nemcsak egymással, hanem 

tanáraikkal is. Diákjaink szívesen vettek részt a gólyatáborban, a kerékpártúrán, a 

színházlátogatásokon, sportversenyeken. Fontosnak tartjuk a közösség megtartó 

erejét. Hogy mindenki „otthon” érezhesse magát, törekszünk a diákbarát környezet 

kialakítására; szokatlan módon a kanapék is helyet kaptak tantermeinkben, 

folyosóinkon. Intézményünk immár 2. alkalommal nyerte el a Boldog Iskola címet. 

Diákjainkat az életre neveljük, így iskolánkban maradandó szakmai feladatokat 

teljesítenek, melyeket később büszkén mutathatnak meg másoknak. Olyan oktatásra 

törekszünk, melynek eredményeként mindenki megtalálja helyét a munkaerőpiacon, 

sikeresen elhelyezkedik. Tanulóink sikerrel megállják helyüket az országos szakmai és 

sportversenyeken is. Iskolánk kapuja minden érdeklődő előtt nyitva áll. 

A 2022-2023-as tanévben az alábbiakban alakul az ösztöndíj rendszere:  
Az ösztöndíj alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi 

összege, jelenleg 167 400 Ft. A technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj 

alapjának 5%-a, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj 

alapjának 10%-a. Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az 

ösztöndíj alapjának 5%- a. Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan 

mulasztása eléri a hat foglalkozást. A 10. szakképzési évfolyamon duális képzőhelyen 

gyakorlatot teljesítő tanulók munkaszerződésalapján munkabért kapnak.  

Intézményünkben teret adunk a rugalmas tanulási utaknak is. Így működik nálunk 

Pályaorientációs osztály, Dobbantó program és Műhelyiskola is. 

 

Pályaorientációs osztály:  

Az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyam a pályaválasztásban bizonytalan 

tanulóknak szól, akik befejezték az általános iskolát. Az orientációs évfolyam nem az 

általános iskolai tananyag ismétlésére épül. A képzés főbb pilléreit az alapkészségek, a 

kulcs- és életpálya-építési kompetenciák fejlesztése, továbbá pályaorientációs 

tevékenységek alkotják. A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói 

kompetenciák – például együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és 

problémamegoldás – erősítésére. A fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő 

szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz szükséges alapok megszerzése. Az 

ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások és vállalati programok 

keretében, szakoktatók bevonásával történik. A biztos jövőkép és életpálya reménye a 

tanulók motivációjának erősödését eredményezheti. 

Dobbantó program/Műhelyiskola 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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Aki nem fejezték be az általános iskolát, és betöltötték a 16. életévüket, és szeretnének 

szakmát tanulni, azok tanulhatnak a Dobbantó programban. E program folytatása a 

Műhelyiskola, ahol egy részszakmát sajátíthatnak el. 

 

EGYÉB TUDNIVALÓK 

Felvételi vizsgát nem tartunk, az iskolánkba történő felvételről az általános iskola 5-7. 

osztály év végi és a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk. 

Orvosi, egészségügyi és a szakképzésbe való bekapcsolódáskor pályaalkalmassági 

vizsgálaton kell megfelelni, mely vizsgálatokat szervezetten intézményünk iskolaorvosa 

végzi. 

Egy idegen nyelvet kell tanulni: az angol vagy a német nyelv választható.  

Pályaválasztási tájékoztatónk az iskola honlapján található. Várjuk az érdeklődők 

kérdéseit iskolánk Facebook oldalán és a palyavalasztas@szondi-nmszc.hu oldalon.  

A nálunk tanulható szakmákról további információ az ikk.hu oldalon szerezhető. 

 

 

  

mailto:palyavalasztas@szondi-nmszc.hu
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TECHNIKUM  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nógrád Megyei SZC 

Stromfeld Aurél Technikum 

 3100 Salgótarján,  

Rákóczi út 60. 

+36-32/411-044 

titkarsag@stromfeld-nmszc.hu 

www.stromfeld.starjan.hu 
    OM azonosító: 203048/022 

 Igazgató: Bozó János  

Pályaválasztási felelős: Filkor Balázs igazgatóhelyettes 

Informatika és távközlés ágazat (5 év) 32 fő 

Informatikai rendszer- és  

alkalmazás-üzemeltető technikus 5 0612 12 02 

 
 
Informatika és távközlés ágazat (5 év) 32 fő 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 5 0613 12 03 

 

 Gépészet ágazat (5 év) 32 fő 

Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06 

 

 Gépészet ágazat (5 év) 32 fő 

Gépész technikus 5 0715 10 05 

 
 Építőipar ágazat (5 év) 32 fő 

Magasépítő technikus 5 0732 06 09 
 

Gépészet ágazat (3 év) 32 fő 

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07 
 

Kollégiumi elhelyezés: A Nógrád Megyei Szakképzési 

Centrum kollégiumában biztosított. 

A szakmákról szóló részletes tájékoztatást a https://ikk.hu/ 

oldalon található, amely elérhető az iskola honlapjáról is. 
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A képzések sajátosságai: 

2111 kódszámú informatika ágazati, technikumi képzés 
Választható idegen nyelv: angol 

A szakmai érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg az informatikai rendszer- 

és alkalmazás-üzemeltető technikusi vagy a szoftverfejlesztő- és -tesztelő technikusi 

végzettséget. 

A sikeres ágazati alapvizsga letétele után választanak szakmát. 

Az ágazaton belül választható szakmák: 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 0612 12 02 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként 

helyben telepített, illetve felhő szolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, 

valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása 

érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni 

egy informatikai rendszer üzemeltetésében. 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 5 0613 12 03 

A szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes és asztali 

alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási 

feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva 

együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával, képes a 

csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok 

fejlesztése, tökéletesítése is érdekel. 

2112 kódszámú gépészet ágazati, technikumi képzés 
Választható idegen nyelv: angol vagy német 

A szakmai érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg a gépgyártás-

technológiai technikusi vagy a gépész technikusi végzettséget is. 

A sikeres ágazati alapvizsga letétele után választanak szakmát. 

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Felvételi eljárás rendje: 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Az általános iskola 7. osztályának év végi és a 8. osztályának 

félévi eredményei alapján rangsorolunk. 

A következő tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, 

az általános iskolában tanult idegen nyelv. Maximálisan elérhető 50 pont. 

A megjelölt tárgyak valamelyike alóli felmentés esetén a többi felvételi tárgy átlagát számítjuk 

be az adott tárgy jegyének. 

A sajátos nevelési igényű tanulók szülei jelentkezés előtt érdeklődjenek az iskola igazgatójánál. 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 
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Az ágazaton belül választható szakmák: 

Gépgyártás-technológiai technikus 5 0715 10 06 

Önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek gyártásának tervezésében, 

gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, 

karbantartásában és javításában. 

Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési 

feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, 

ellenőrzéseket végez, azok eredményét dokumentálja. Megtervezi a gépek karbantartási 

folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában. Robotokat üzemeltet, azok működését felügyeli. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának 

kialakításában. 

Gépész technikus 5 0715 10 05 

A CAD-CAM szakmairányon végzett gépész technikus ipari termékeket modellez számítógéppel. 

Mérnöki felkészültséget nem igénylő szinten részt vesz a gépelemek és azok gyártásának 

tervezésében. Elvégzi a forgácsolással gyártható termékek CNC (számítógép által vezérelt) 

gépeken való megmunkálásának előkészítését. A gyártáshoz technológiát, gépeket, 

szerszámokat választ. 

Ajánlott mindazok számára, akik szeretik a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket. Javasolt 

továbbá azoknak, akiket vonz az automatizált technológia, szeretnek szerelni és a szervezési 

feladatokat is szívesen látnak el. 

2113 kódszámú építőipar ágazati, technikumi képzés 

Választható idegen nyelv: angol vagy német 

A szakmai érettségi vizsga letételével külön vizsga nélkül szerzik meg a magasépítő technikusi 

végzettséget is. 

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, 

átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 

Munkafolyamatok összehangolását, szervezését végzi. Képes az irányítása alá tartozó 

szakemberek vezetésére. Az építőanyag-gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási 

technológia folyamatát és készletét ellenőrzi. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a nagy volumenű kivitelezési munkákat, a robosztus 

létesítményeket, a nagy teljesítményű gépeket, valamint kedveli a mozgalmasságot, szeret 

látványos eredményeket elérni és maradandót alkotni. 

2114 kódszámú gépészeti ágazati, szakképző iskolai képzés 

Hároméves szakképző iskolai képzésben tanulják a gépi és CNC forgácsoló szakmai 

ismereteket. 

A képzés végén szakmai bizonyítvány szerezhető gépi és CNC forgácsoló szakmában.  

A bizonyítvány megszerzése után lehetőség van a felnőttek oktatása keretében az érettségi 

megszerzésére is. 

A 9. évfolyam után a technikummal átjárható a szak. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek 

előállítása. 



11 
 

 

A képzés során minden diák a 9. évfolyamtól szakképzési ösztöndíjat kap, a 10. évfolyamtól 

szakképzési munkaszerződésük alapján jövedelemben részesülnek. 
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Igazgató: Juhászné Janik Beatrix     

Pályaválasztási felelős: Várszegi Bernadett igazgatóhelyettes 

TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 

 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. 

A felvételi pontszámok megállapítása a táblázatban szereplő 

tantárgyak osztályzatai alapján történik. 

Egyenlő pontszám esetén az idegen nyelv, matematika, irodalom, 

nyelvtan és történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a 

jelentkezőket.  

Azoknál az SNI-s vagy BTM-es tanulóknál, akik valamelyik 

tantárgyból az értékelés alóli felmentés miatt nem hoznak 

érdemjegyet, az értékelt tárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó 

jegynél.  

Kérem, amennyiben érintett, akkor szíveskedjék személyesen 

megkeresni az iskola igazgatóját a gyakorlati oktatás 

teljesíthetősége miatt. 
 

 

 

Nógrád Megyei SZC 

Táncsics Mihály Technikum 

 3100 Salgótarján, 

Május 1. út 58. 

+36-32/411-898 

tancsics.st@tancsics-nmszc.hu 

www.tancsics-starjan.edu.hu        

    OM azonosító:  203048/019 

 

Gazdálkodás és menedzsment  ágazat  

(1 év angol nyelvi előkészítő + 5 év) 34 fő 

Pénzügyi- számviteli ügyintéző 5 0411 0901 
 
Turizmus vendéglátás ágazat (1 év angol nyelvi előkészítő + 5 év) 34 fő 

Turisztikai technikus (Idegen vezetővagy turisztikai szervező szakirány 

5 1015 23 07 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat (5 év) 30 fő 

Logisztikai technikus 510411506 

Oktatás ágazat (5 év) 34 fő 

Oktatási szakasszisztens 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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3101 (angol) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Gazdálkodás és 

menedzsment ágazati technikusi képzés (angol nyelv) – megszerezhető szakma: 

504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv, 

heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), 

matematika feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére 

kerül sor. 

A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam 

végén ágazati alapvizsgát tesznek. 

11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább, ahol a szakirány a Pénzügyi 

számviteli ügyintéző. 

A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek. 

A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt 

szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is. 

A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra jogosítja fel diákjainkat. 

9-13. évfolyamon lehetőség van második idegen nyelv (német) tanulására. 

A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra nincs szükség. 

3102 (angol) Turizmus-vendéglátás ágazati technikusi képzés – megszerezhető szakma: 

510152307 Turisztikai technikus (Idegenvezető vagy Turisztikai szervező szakirány) 

A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv, 

heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), 

matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére 

kerül sor. 

A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam 

végén ágazati alapvizsgát tesznek és szakirányt választanak. 

11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább, ahol a választott szakirány a 

Turisztikai technikus: Idegenvezető vagy Turisztikai szervező, értékesítő. 

A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek. 

A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt 

szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is. 

A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra jogosítja fel diákjainkat. 

A 9-13. évfolyamon lehetőség van második idegen nyelv (német) tanulására. 

A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 
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3103 Közlekedés és szállítmányozás ágazati technikusi képzés (választható angol nyelv) 
– megszerezhető szakma:  
510411506 Logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás vagy Vasúti árufuvarozás 
szakirány) 

 

a 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam 

végén ágazati alapvizsgát tesznek és szakirányt választanak 

11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott 

szakirányon, ami Logisztikai technikus – Logisztika és szállítmányozás vagy Logisztikai 

technikus – Vasúti árufuvarozás. 

A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek. 

A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt 

szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is. 

A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra jogosítja fel diákjainkat. 

A felvételhez foglalkozásegészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatra nincs szükség. 

3104 Oktatás ágazati technikusi képzés (választható angol) – megszerezhető szakma: 
oktatási szakasszisztens. 
A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam 

végén ágazati alapvizsgát tesznek. 

11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább az oktatási szakasszisztens 

szakirányon. 

A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek. 

A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt 

szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is. 

A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra jogosítja fel diákjainkat. 

A felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik: 

Megnevezés Irodalom Magyar 

nyelv 
Történelem Matematika Idegen 

nyelv 
Fizika Kémia 

5. év végi x x x x x - - 

6. év végi x x x x x - - 

7. év végi x x x x x x x 

8. félévi x x x x x x x 
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Nógrád Megyei SZC Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola  

 3100 Salgótarján,  

Zemlinszky Rezső út 4. 

+36-32/510-290 

kvsz@kereskedelmi-nmszc.hu 

www.ker-st.hu 

    OM azonosító:  203048/020 

 
Igazgató / Pályaválasztási felelős: Barta Rita 

 

 

Kereskedelem ágazat (5 év) 32 fő  

Kereskedő és webáruházi technikus  

5 0416 13 03 

Turizmus-vendéglátás ágazat (5 év) 32 fő  

Szakács szaktechnikus 5 1013 23 06 

Cukrász szaktechnikus 5 1013 23 02 

Vendégtéri szaktechnikus 5 1013 23 08 

TECHNIKUM 

Kereskedelem ágazat 

Kereskedelmi értékesítő (3 év) 32 fő 4 0416 13 02 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Szakács (3 év) 32 fő 4 1013 23 05 
 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Cukrász (3 év) 16 fő 4 1013 23 01 
 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Pincér-vendégtéri szakember (3 év) 16 fő 4 1013 23 04 

 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 
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TECHNIKUMBAN 

Az öt év során elsődleges feladatunk a technikusi vizsgára való felkészítés, ezért a 

közismereti tudnivalók mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak. Az első két 

év ágazati alapoktatása során a tanulók megismerkednek a Cukrász szaktechnikus, a 

Szakács szaktechnikus és Vendégtéri szaktechnikus szakma alapjaival, és 10. osztály 

végén dönthetnek arról, hogy melyiket szeretnék tanulni a következő három évben.  

A 11., 12. és 13. évfolyamon duális képzés folyik, azaz a tanulók az iskolai szakirányú 

oktatás mellett gazdálkodóknál sajátítják el a választott szakmát.  

A diákok a négy közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a technikusi 

szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik, emelt szintű érettségi tárgy.  

A 13. évfolyam végi sikeres vizsga után két oklevelet kap a tanuló: megkapja az érettségi 

bizonyítványát, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt 

szintű szakmai érettségi vizsgának számít, ez könnyebbé teszi a bejutást a szakirányú 

felsőoktatási intézményekbe. A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi 

rendszerességgel ösztöndíjat kapnak. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN 

A tanulók három tanév alatt készülnek fel a szakmai vizsgára. A képzés során a szakmai 

elmélet és gyakorlat van a középpontban, de emellett közismereti oktatás is zajlik.  

A 9. évfolyamon ágazati alapismereteket sajátítanak el a tanulók, és 10. osztályban 

kezdik meg a választott szakma tanulását. Az első évben a gyakorlati órák az iskolai 

tanműhelyekben folynak, az évet ágazati alapvizsgával zárják a tanulók. A 9. évfolyam 

végén van mód arra, hogy az arra érdemes tanulók átkerüljenek a technikumi képzésre. 

Diákjaink a 10-11. évfolyamon szakképzési munkaszerződéssel gazdálkodó 

szervezeteknél teljesítik a szakmai gyakorlatot. 

A kereskedelmi értékesítő (korábban eladó) szakmára jelentkezők a vállalkozások 

működtetésének tudnivalóival, gazdasági ismeretekkel, a hatékony szóbeli és digitális 

kommunikáció formáival kezdik tanulmányaikat, de megtanulják a tízujjas gépírást is.  

A szakács szakmára jelentkezők a képzés során elsajátítják az ételek elkészítésének 

módját.  

A cukrász szakmára jelentkezők megismerhetik és már 9. osztályban az iskolai 

tanműhelyben gyakorolhatják is sütemények elkészítésének alapjait.  

A pincér-vendégtéri szakember szakmára jelentkezők tanulnak étel-italismeretet, 

megismerik a felszolgálás módjait, gazdálkodási ismereteket sajátítanak el.  

A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak. 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

A 9. évfolyamra jelentkezőket pontszám szerint sorba rendezzük. A pontszámok 

megállapításánál figyelembe vesszük a 7. osztályban év végén és a 8. osztályban 

félévkor kapott osztályzatokat a következő tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika, idegen nyelv (maximálisan 50 pont). Az így készült rangsor lesz 

az a felvételi jegyzék, amely alapján kialakul a felvettek végleges névsora. Egyenlő 

pontszám esetén sorrendben a matematika, idegen nyelv, irodalom, magyar nyelv, 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s 

vagy BTM-s tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alól való felmentés 

miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tantárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó 

jegynél. Mind a technikumi, mind a szakképző iskolai képzés esetében foglalkozás-

egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés szükséges. A vendéglátós 

szakmák esetében pályaalkalmassági (vendéglátó szaktechnikusok, szakács, cukrász, 

pincér-vendégtéri szakember) követelményeknek való megfelelés is szükséges. 

CÉLKITŰZÉSEINK 

A munkaerőpiac igényeihez, korunk változó elvárásaihoz, kihívásaihoz való 

alkalmazkodással, a versenyképes tudás átadásával művelt, igényes, korszerű és 

rugalmasan felhasználható szakmai tudással bíró, vállalkozó szellemű szakemberek 

képzése.  

Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a 

szakmai sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak. 

Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése. 

Motiváló tanulási környezet megteremtése, amely jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli 

program lehetőségét biztosítják a tanulóknak. 

A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, a külföldi tapasztalatok szerzésével történő 

szemléletformálás következtében tanáraink és tanulóink interkulturális 

kompetenciákkal rendelkeznek.  
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Igazgató: Fekete Zsoltné    Pályaválasztási felelős: Kovács Anita 

TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Nógrád Megyei SZC Borbély Lajos  

Technikum, Szakképző Iskola  

és Kollégium 

3104 Salgótarján, 

Csokonai út 29. 

+36-32/418-600 

borbely@borbely-nmszc.hu 

www.blszsz.hu      OM azonosító:  203048/017 

 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat (5 év) 17 fő  

Gépjármű-mechatronikai technikus  

5 0716 19 04 

Szépészet ágazat (5 év) 34 fő  

Kozmetikus technikus 5 1012 21 03 

Szépészet ágazat (5 év) 34 fő  

Fodrász 5 1012 21 01 

Szépészet ágazat (5 év) 17 fő  

Kéz- és lábápoló technikus 5 1012 21 02 

Építőipar ágazat (3 év) 17 fő  

Ács 4 0732 08 01 

Fa-és bútoripar ágazat (3 év) 16 fő 

Asztalos 4 0722 08 01 

 
Kreatív ágazat (3 év) 28 fő 

Divatszabó 4 0723 16 03 

Építőipar ágazat (3 év) 17 fő 

Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05 

Specializált gép-és járműgyártás ágazat (3 év) 16 fő 

Gépjármű mechatronikus 4 0716 19 05 

Gépészet ágazat (3 év) 32 fő 

Hegesztő 4 0715 10 08 

Specializált gép-és járműgyártás ágazat (3 év) 16 fő 

4 0716 19 08 

Építőipar ágazat (3 év) 17 fő 

Kőműves 4 0732 06 08 

Építőipar ágazat (3 év) 17 fő 

Szigetelő 4 0732 06 13 

Építőipar ágazat (3 év) 17 fő 

Szárazépítő 4 0732 06 11 
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Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény kollégiumában: 

3100 Salgótarján, Kissomlyó út 2. 

 

 

A felvételi eljárás rendje: Felvétel a tanulmányi eredmény alapján. 

Technikumi képzés 5 éves képzési forma. A jelentkező először ágazatot választ, amivel 2 

évig ismerkedik, majd ágazati vizsgát tesz. A 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.  

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit: 

▪ Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a 

tananyagtartalom, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból 

érettségi vizsgával zárul az oktatás, előrehozott érettségi lehetőséggel. (A 12. évfolyam 

végén előrehozott érettségi vizsga tehető matematikából, magyarból, történelemből, 

majd a 13. évfolyam végén idegen nyelvből.) 

▪ Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az 5. érettségi 

tantárgy. 

▪ A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.  

Az 5. év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi 

oklevelet.  

A jelentkező ösztöndíjat kap, a duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a 

vállalat, vagyis jövedelme lesz.  

A szakképző iskola 3 éves. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a 

szakmaválasztás. A tanuló 2 évig tanulhatja a szakmát, elsősorban vállalati körülmények 

között, duális képzés keretében. A 9. évfolyam után még átjárható a rendszer a 

technikummal együtt. Általános szakképzési ösztöndíj 1 évig jár, amelyet a szakképzési 

munkaszerződés vált fel, vagyis a tanulás mellett a tanuló már jövedelemmel rendelkezik.  

Orientációs fejlesztés: tanulmányi idő 1 év. A tanulók megismerik az egyes szakmákat, 

benyomást szereznek a munkaerőpiaci lehetőségekről, ami megalapozza a 

pályaválasztási döntésüket. A cél, hogy felszínre kerüljenek a diákok erősségei, 

sikerélményhez jussanak és motivációt szerezzenek a szakmatanuláshoz. A képzéshez 

hozzátartozik az üzemlátogatás, illetve az iskolai tanműhelyben az adott szakma 

eszközeivel, munkafolyamataival való megismerés. Személyre szabott tanulás, vállalati 

kapcsolatok kiépítése jellemzi az 1 év munkáját. Átlagosan heti egy napot tanműhelyben 

vagy vállalatnál tölt az osztály.  

A pályaválasztónak az oktatás megkezdése előtt foglalkozás-egészségügyi 

alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Elektronika és elektrotechnika ágazat (3 év) 16 fő 

Villanyszerelő 4 0713 04 07 

Orientációs fejlesztés (1 év) 12 fő 

Belépési feltétel: 8. általános iskolai végzettség 
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A tanműhelyek mellett a digitális közösségi alkotóműhely is jól támogatja a 

szakmaismereti és pályaorientációs projektek megvalósítását. Az előkészítő év 

befejezését követően a diák, szakképzési centrumon belül felvételi nélkül folytathatja 

tanulmányait szakképző iskolában, technikumban vagy műhelyiskolában a választott 

szakmában/ágazaton. Szakképzési centrumon kívüli továbbtanulási szándék esetén a 

tanuló tovább irányítása, segítése a megfelelő intézménybe. Az orientációs fejlesztésben 

részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult. 

Dobbantó program: azok számára ajánljuk, akik a megelőző tanév utolsó napjáig 16. 

életévüket betöltötték és alapfokú végzettséggel nem rendelkeznek. A program keretében 

szervezett foglalkozásokon felkészítjük a fiatalokat a részszakma tanulására. Mentortanár 

közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő 

fejlesztés révén jut el erre a szintre. Kis létszámú csoportokban (5-8 fő), heti 30 órában 

projekt alapú képzési formában, gyakorlatorientált módon dolgozzák fel az egyes tanulási 

tartalmakat, műveltségterületeket. A dobbantó program kimenete az adott műhelyiskolai 

képzésre történő felkészítés és továbblépés, de önmagában sem alapfokú, sem szakmai 

végzettséget nem ad. A programban részt vevő tanuló ösztöndíjra jogosult. 

Műhelyiskola: Alapfokú végzettség birtokában 16. életévét betöltött tanuló, illetve alapfokú 

végzettséggel nem rendelkező tanulók a dobbantó program elvégzését követően folytathat 

tanulmányokat a műhelyiskolában, akik számára az itt megszerzett részszakma 

bizonyítvány, alapfokú végzettséget is tanúsít. A képzés 1-5 fős csoportokban valósul meg, 

gyakorlatorientált, közismereti tartalom már nincs. A részszakma elsajátítása egy mester 

mellett, tényleges munkakörülmények között történik a tanuló előrehaladásától függő 

tempóban. A képzés során mentor támogatja a fiatalokat. A tanulók ösztöndíjra jogosultak. 
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Igazgató: Szrenka Anikó  

Pályaválasztási felelős: Vajda Andrea, általános igazgató-helyettes  

TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi elhelyezés: Madách Imre Kollégium 2660,  

Balassagyarmat, Régimalom u. 4. 

Innovatív Képzéstámogató Központ (ikk.hu): itt lehet 

tájékozódni bővebben a szakképzés 4.0 szerkezeti 

változásairól, a választandó szakma, képzési terület 

elvárasairól, lehetőségeiről, beiskolázási feltételeiről. 

 

 

A középiskolai felvételi eljárás 

Iskolánkban központi írásbeli vizsga nincs. A felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

történik, az átlagok számításának módja: 

Nógrád Megyei SZC  

Szent-Györgyi Albert Technikum  

2660 Balassagyarmat, 

Rákóczi fejedelem út 50. 

+36-35/300-563 

szentgyorgyi@nmszc.hu 

www.szentgyorgyi-bgy.hu 
     OM azonosító: 203048/013 

 

Egészségügy ágazat (6 év) 12 fő  

Általános ápoló 5 0913 03 01 

Egészségügy ágazat (5 év) 12 fő  

Mentőápoló 5 0913 03 11 

Egészségügy ágazat (5 év) 10 fő  

Egészségügyi asszisztens (gyógyszertári asszisztens 

szakmairány) 5 0913 03 02 

Informatika és távközlés (1+5 év) 34 fő  

Szoftverfejlesztő és -tesztelő (angol nyelvi előkészítővel) 

5 0613 12 03 

 
Informatika és távközlés (5 év) 34 fő  

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 

5 0612 12 01 

Sport ágazat (5 év) 17 fő 

Fitnesz-wellness instruktor 5 1014 20 01 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

Sport ágazat (5 év) 17 fő 

Sportedző (labdarúgás) -sportszervező 5 1014 20 02 

Fitnesz-wellness instruktor 5 10142001 

Szociális ágazat (5 év) 26 fő 

Kisgyermekgondozó, -nevelő 5 0922 22 02 
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az általános iskola 7. osztályának év végi, és a 8. osztály félévi eredményei a következő 

tantárgyakból: 

magyar nyelv és irodalom, 

matematika, 

történelem, 

idegen nyelv. 

a választott szaknak megfelelő tantárgy (egészségügy és szociális ágazat: biológia, 

informatika ágazat: informatika, sport ágazat: testnevelés) 

Az iskolába történő felvétel feltétele: 3,0 tanulmányi átlag. 

Alkalmassági vizsga 

A technikumi osztályokba való felvétel feltétele az pályaalkalmassági és foglalkozás-

egészségügyi vizsgálaton való megfelelés.  

Egészségügyi ágazatban a felsoroltakon kívül pszichikai alkalmassági vizsgálat a 

követelmény. 

Informatika és távközlés ágazatban csak foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

szükséges. 

Sport ágazatra való jelentkezés feltétele az egyesületi keretek közötti sportolás, a 

foglalkozás-egészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség, motoros képességek 

felmérési vizsgálatán való megfelelés, továbbá tetszőleges úszásnemben mélyvízi 50 

méteres úszás teljesítése. Ez utóbbit csak a fitnesz-wellness instruktor képzésre 

jelentkezőknek kell teljesíteni. 

Szociális ágazatra jelentkezőknek pályaalkalmassági és foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálaton kell megfelelni. 

Az alkalmassági vizsga időpontja minden ágazat esetében: 2022. február 25. péntek, 15:00.  

 

A felvételi eljárás lebonyolítása 

Minden ágazatra az általános felvételi eljárás keretében 2022. február 18-ig kell 

jelentkezni.   

A felvételi jegyzéket 2022. március 16-án hozzuk nyilvánosságra. 

Az iskolánkba jelentkező tanulókat 2022. április 29-ig értesítjük a felvétel eredményéről 

vagy az elutasítás tényéről. 

Egyéb információk az iskoláról: Iskolánk 70 éve kezdte meg működését. Az eltelt idő 

hatalmas tapasztalatot ad és a szakma iránti elkötelezettséget jelenti minden itt tanító 

pedagógusnak. Az oktatáspolitikai változások mindig új kihívások elé állították az 

intézményt. 2015. július 1-je óta a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézménye. 

Oktatótestületünk jól képzett, motivált, a folyamatos megújulásra nyitott, fiatalos lendületű. 

Ezt a szellemiséget próbáljuk diákjaink felé is közvetíteni a mindennapi munka során, akik 

tanulmányi átlagukkal egyenes arányban szép ösztöndíjat is magukénak tudhatnak. Az 

intézmény duális partnerei a Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézet, ill. számos 

sportegyesület. Együttműködési megállapodásunk két magyarországi felsőoktatási 

intézménnyel van, mely lehetővé teszi, hogy tanulóink az iskolából technikusi oklevéllel 

léphessenek ki tanulmányai befejezésével.  Iskolánk a Magyar Vöröskereszt bázisiskolája. 
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Sikeres ERASMUS pályázatok teszik lehetővé, hogy külföldön töltsék diákjaink szakmai 

gyakorlatukat. Jól felszerelt egészségügyi demonstrációs termek, informatikai 

szaktantermek, elektrotechnikai labor, kondicionáló termek, tornacsarnok, kültéri fitnesz 

park áll rendelkezésünkre. Változatos diákprogramok, tanulást támogató foglalkozások, 

számos sportolási lehetőség közül választhatnak a nálunk tanuló diákok. 
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Igazgató: Zérczi Miklós 

TECHNIKUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kollégiumi elhelyezés: igény esetén a Madách Imre 

Kollégiumban. 

 

Az alábbi elérhetőségeken további információkkal szolgálunk: 35/501-190-es 

telefonszámon, vagy az mkkevig@mkkevig.sulinet.hu, mikszath@nmszc.hu e-mail 

címeken, valamint az www.mkkevig.hu honlapon. Az oktatott szakmáinkról, iskolánkról 

készült bemutatókat eljuttatjuk az általános iskolákba is. 

 

Nógrád Megyei SZC Mikszáth Kálmán  

Technikum és Szakképző Iskola 

2660 Balassagyarmat, 

Hétvezér u. 26. 

+36-35/501-190 

mikszath@nmszc.hu 

www.mkkevig.hu 

     OM azonosító:  203048/002 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat (5 év) 17 fő  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 0411 09 01 

Rendészet és közszolgálat ágazat (5 év) 34 fő  

Közszolgálati technikus 5 0413 18 01 

Kereskedelem ágazat (5 év) 17 fő  

Kereskedő és webáruházi technikus 5 0416 13 03 

Turizmus-vendéglátás ágazat (5 év) 17 fő  

Vendégtéri szaktechnikus 5 1013 23 08,  

Szakács szaktechnikus 5 1013 23 06,  

Cukrász szaktechnikus 5 1013 23 02 

 

 
Oktatás ágazat (5 év) 17 fő  

Oktatási szakasszisztens 5 0188 25 01 

Turizmus-vendéglátás ágazat (3 év) 24 fő 

Szakács 4 1013 23 05 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

 

 

Turizmus-vendéglátás ágazat (3 év) 24 fő 

Pincér-vendégtéri szakember 4 1013 23 04 

Turizmus-vendéglátás ágazat (3 év) 24 fő 

Cukrász 4 1013 23 01 

Kereskedelem ágazat (3 év) 28 fő 

Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02 
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Iskola bemutatása, felvételi követelmények: 

Iskolánk 2015. július 1-től a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézménye. A korábbi 

több évtizedes képzési struktúráját megőrizve a következő területeken képez 

szakembereket. 

Technikumban:  

- Kereskedelem  

- Rendészet és közszolgálat 

- Vendéglátás - turisztika 

- Oktatás 

- Gazdálkodás és menedzsment  

 

Szakképző iskolában:  

- Kereskedelem 

- Vendéglátás-turisztika 

 

Az oktatás-képzés során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással 

felvértezve, gyakorlatorientáltan oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után 

megfeleljenek a munkaerő-piaci igényeknek. Megragadunk minden alkalmat arra, hogy 

sikerélményhez juthassanak tanulóink, mert ez hozzájárulhat a szakmaszeretet 

kialakulásához. 

Felvételi vizsgát nem tartunk. Felvételről az általános iskola 7. osztály év végi és a 8. 

osztály félévi tanulmányi eredménye alapján döntünk. Minden tanulónk számára 

pályaalkalmassági és egészségügyi alkalmassági megfelelőség szükséges. 

Egy idegen nyelvet kell tanulni, mely lehet az angol, vagy a német nyelv. A technikumba, 

szakgimnáziumba járók esetén pedig az érettségi feltételét jelentő 50 óra közösségi 

szolgálat megszervezését iskolánk biztosítja 

A szakképző iskolában minden tanuló szakképzési ösztöndíjban részesül, sikeres ágazati 

alapvizsga után szakképzési munkaszerződést köthet mely alapján munkabérre jogosult. 

A technikumban az ágazati alapvizsgáig egységes Apáczai ösztöndíjat kapnak a tanulók, a 

vizsga után a tanulmányi eredménytől függően részesül belőle. A szakképző iskolában a 

sikeres ágazati alapvizsgát követően diákjaink szakképzési munkaszerződést tudnak 

kötni.  

Pályázatok, a Diákönkormányzat és kollégáink segítségével diákjaink számára biztosítunk 

lehetőséget különféle programokban való részvételre. Tanulóink az összefüggő szakmai 

gyakorlatok teljesítését az ERASMUS sikeres pályázatunk által akár külföldön is 

letölthetik.  

 

 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
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VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK  

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

 

Minden ágazatban 5 éves technikusi képzéssel érettségi bizonyítványt és egy magasabb szintű OKJ 

bizonyítványt lehet szerezni. 

Informatika és távközlés ágazat 

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég 

munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, 

szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, 

problémamegoldó készség és együttműködési készség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs 

alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;  
• elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;  
• ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;  

• képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások 

telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;  
• ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;  

• képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait 

elvégezni;  

• elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek telepítését és 

konfigurálását; 
• felhőszolgáltatásokat kezel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud 

és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer 

üzemeltetésében. 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és 

asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási 

feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a 

szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői 

eszközök hatékony használatára.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, 

rendszerszintű gondolkodás, együttműködési készség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ   

• számítógépet kezel, üzemeltet;  

• fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;  
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• weboldalakat tervez és kódol; 

• webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez és fejleszt;  

• asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt; 

• szoftvereket tesztel;  

• adatbázisokat tervez és kezel;  

• csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;  

• erőforrást és időszükségletet határoz meg.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok 

fejlesztése, tökéletesítése is érdekel. 

 

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel 

és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus 

feladata a fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. Részt vesz 

hálózatépítési beruházásokban, optikai és réz alapú 

kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésében és végberendezések 

installálásában. 

Az általa kialakított hálózatokon valósulnak meg adatközpontok 

nagykapacitású forgalmai, banki kapcsolatok, kis- és nagyvállalatok adatkapcsolatai, valamint 

háztartások számára kábeltévés hálózatokon biztosított Internet, TV és telefon szolgáltatások. 

Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, hibát kezel és javít. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Problémamegoldó, innovatív, informatikai, távközlési és elektronikai érdeklődéssel rendelkezik, 

együttműködési készsége jó. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• képes infokommunikációs hálózatok, azaz távközlési, informatikai és optikai gerinchálózatok 

építésére, üzemeltetésére; 

• képes a hozzájuk tartozó elektromos és optikai rendezők telepítésére, üzemeltetésére; 

• képes távközlési végberendezések konfigurációjára, installálására, útvonal konfigurálások és 

címzések beállítására; 

• képes a felépített hálózat üzemi paramétereinek mérésére, minősítésére, hibadetektálásra és azok 

elhárítására; 

• képes informatikai eszközök és alkalmazások installálására és kezelésére; 

• képes infokommunikációs hálózatok üzemviteli feladatainak ellátására, nyilvántartási rendszerek 

kezelésére, operátori feladatok ellátására. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, akit rendszerszinten is érdekelnek a komplex informatikai és a távközlési 

hálózatok. Érdekli, hogy az általa mindennap használt Internet hogyan jut el okostelefonjára, milyen 

hálózatok szükségesek ahhoz, hogy elérje az általa kedvelt zenéket, videókat és egyéb információkat. 

Szeret csapatban dolgozni, és szereti a kihívásokat. 

 

Elektronika és elektrotechnika ágazat 
 

Ipari informatikai technikus  

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok 

középfokú végzettségű informatikai szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a korszerű 

számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon egyaránt. 

Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és 

fenntartása, alapvető távközlési és hálózati rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban 
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felmerülő digitális adat-és jelfeldolgozási igények felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói 

szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 

4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert konfigurál, a felhasználói internetes berendezések 

között összeköttetéseket létesít;  

• adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző 

internetprotokollokat alkalmaz;  

• ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazda-szintű 

üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és 

programozását;  

• társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve automatizált rendszerekben szoftveres 

beállításokat végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;  

• képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok végrehajtására alkalmazandó algoritmusok 

fejlesztésére.  

Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan 

szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek 

választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is. 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 
 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, 

amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek 

gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait 

önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, 

számítógépes programokat használ, nyilvántartások 

vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs 

készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos 

önfejlesztési igény. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését; 

• képes a számítógépes ügyviteli programok használatára; 

• ismeri és használja a kommunikációs csatornákat; 

• képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok 

ellátására; 

• elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos feladatokat; 

• ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus ügyintézési 

feladatokat; 

• részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében; 

• közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében; 



29 
 

• ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; 

• számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el; 

• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és rendszerez. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, 

érdeklik a gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat.  

A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy 

továbbtanulhatnak a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, 

mint pl. mérlegképes könyvelő, vámszakember, adótanácsadó, banki szakember. 

 

 Kereskedelem ágazat 
 

Kereskedő és webáruházi technikus  

Kereskedelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom 

tervezése, irányítása, lebonyolítása, kontrollálása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B 

(vállalatok egymás közötti értékesítése) és a B2C (vállalat és vásárlók közötti értékesítése) kereskedelmi 

és webáruházi értékesítést egyaránt.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Átlagon felüli informatikai tudás, logisztikai és szervező képesség, tervezési és elemző képesség, 

számolási készség, fizikai aktivitás, csapatmunka.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• a szakképzett technikus képes irányítani, szervezni és ellenőrizni a kereskedelmi egység 

szabályszerű működését; 

• képes az áruforgalmi tevékenységet és a gazdálkodás eredményességét tervezni, elemezni, értékelni;  

• a vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazni tudja a gazdasági, jogi és marketing 

ismereteket;  

• képes az elektronikus kereskedelem különböző formáit elindítani és működtetni;  

• képes alkalmazni a fizikai valóságban működő és az online világban működő kereskedelem adta 

lehetőségeket;  

• ismeri az elektronikus beszállítói rendszerek 

folyamatszervezését, logisztika informatikai megoldásait;  

• foglalkozik a személyes adatok védelmével, a direkt 

marketing lehetőségeivel, az áruforgalmi adminisztrációval és 

az aktuális trendekkel.  

Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vénával rendelkeznek, 

nyitottak a kereskedelem új formáira, az online világ 

szerelmesei, fontos számukra az egyéni teljesítmény mérése. 

 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 
 

Logisztikai  technikus 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Logisztika és szállítmányozás 

szakmairány, Vasúti árufuvarozás szakmairány. 

A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai 

rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel 

kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés 

megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése.  
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Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, 

kezelési feladatokat is. 

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom és felelősségtudat. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a 

feladatokat; 

• tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban; 

• kezeli a reklamációs eseteket; 

• elvégzi a raktárkezeléssel és vezetéssel kapcsolatos teendőket; 

• árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez; 

• nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos 

ügyintézői tevékenységet végez; 

• kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel; 

• idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos 

ágazaton belül; 

• kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, 

szervezetekkel; 

• elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét; 

• részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket. 

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

logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot. 

Rendészet és közszolgálat ágazat 

Közszolgálati technikus 

5 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. A rendészeti 

technikus megismerkedik a rendészeti, a 

magánbiztonsági tevékenység, valamint 

a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, 

a leendő választott hivatás fontosabb 

szakmai elemeivel. A képzési folyamat 

során a gyakorlati képzés keretében a 

rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, 

a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti 

a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások 

kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát 

végez, betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan alkalmazza a metakommunikációs 

eszközöket.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;  

• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végez a riasztásra kivonuló 

szolgálat tagjaként;  

• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;  

• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;  

• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt;  

• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;  
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• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a 

biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;  

• lőfegyvert használ;  

• alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat, és egyéb jogi normákat, valamint a 

speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.  

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén 

az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen 

megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.  

Sport ágazat 

Fitness-wellness instruktor  

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

A fitness-wellness instruktor a szabadidősport jellemző létesítményeiben tervez, szervez és vezet 

csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására 

irányul. Komplex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Ügyes mozgás, sportolói jártasság, jó fizikum, jó ritmusérzék, jó kommunikációs készség, szakmai 

fejlődés irányítása.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• a fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíti; 

• változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart;  

• képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni;  

• a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot állít össze, a terhelésintenzitást megfelelő 

módon szabályozza;  

• a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja;  

• a kellemes csoportlégkört megteremti, a csoporttagokat motiválja;  

• életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervez és vezet;  

• a hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi;  

• szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat lát el;  

• az erőfejlesztő és kardio-gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli;  

• kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el. 

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy 

szívesen választja ezt a területet hivatásául. 

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező  

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban 

szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos 

sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági 
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szövetség működik. A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, 

szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli 

a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, 

edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. 

Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket szervez. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, 

szakmai fejlődés irányítása.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;  

• a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;  

• a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli; 

• az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-

specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;  

• a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;  

• a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;  

• különböző ciklusú edzésterveket készít;  

• sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez; 

• a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;  

• szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.  

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy 

szívesen választja ezt a területet hivatásául.  

 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Vendégtéri szaktechnikus  

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, 

termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing 

stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő 

árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek 

vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.  

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

 Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, 

jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• alkalmazza a működési szabályokat; 

• üzleti levelezést folytat;  
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• kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze;  

• figyelemmel kíséri az árukészletet;  

• megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít;  

• kapcsolatot tart a szállítókkal;  

• figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást; 

• biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;  

• kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;  

• ajánlatot készít megrendelők részére;  

• rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;  

• áruk beszerzése és árképzés;  

• nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;  

• tárgyal az ügyfelekkel;  

• kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet; 

• nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.  

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és 

logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a 

szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.  

Szakács szaktechnikus  

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves 

képzése, amely érettségivel és technikus 

szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. A szakács szaktechnikus a 

vendéglátóipar termelési és irányítási 

területén, kihelyezett vagy fix éttermi 

konyhán az egység vezetéséért felelős 

szakember, magas szaktudással. Közép- 

és felsővezetői feladatokat lát el olyan munkakörökben is, mint például a főszakács helyettes, főszakács, 

generál főszakács, élelmezésvezető helyettes, élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma. 

A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt is nyújt. A szakács szaktechnikus a különböző 

rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával segíti, irányítja a zökkenőmentes és 

a vendégek megelégedésére végzett munkát.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, jó 

problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja, illetve végrehajtatja a meghatározott feladatokat; 

• vezetőszakács pozícióban végrehajtatja az általa meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;  

• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel, szükség esetén korrigáltat;  

• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;  

• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;  

• irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;  

• megérti és felhasználja a technológiai műveletek leírásait idegen nyelven.  

A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, 

érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak 

helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek választás azok 

számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására. 
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Cukrász szaktechnikus  

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves 

képzése, amely érettségivel és technikus 

szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul.  

A cukrászatokban beszerzési-raktározási, 

termelési, értékesítési tevékenységet 

végez, irányít.  

Kialakítja az egység üzletpolitikáját és 

marketing stratégiáját, ápolja az üzleti 

és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, 

koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, 

együttműködő képesség, nagy terhelhetőség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el; 

• irányítja, szervezi, ellenőrzi — tulajdonosként, alkalmazottként — az árubeszerzési, a raktározási, a 

termelési, az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket;  

• közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat 

személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka 

minőségét;  

• ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen nyelvi szókincsét;  

• bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a 

marketingstratégiát, a cégarculatot;  

• megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;  

• termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz a cukrászati készítmények elkészítésében. 

Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli őket a szervezés, logisztika. A 

szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is 

ajánlott, akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni a későbbiekben. 

Turisztikai technikus 

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Turisztikai szervező szakmairány, Idegenvezető 

szakmairány. 

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegen- vezetési, 

értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommu- nikál a vendégekkel, 

partnerekkel, munkatársakkal. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-, 

kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik; 

• ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait; 

• magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt nyújt; 

• tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mérték- ben járul hozzá 

a gazdaság élénkítéséhez; 

• ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a változásokat; 

• kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket; 
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• átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat; 

• utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a 

szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és idegen- vezetői munka elvégzésére, 

tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni. 

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen 

mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven. 

Szépészet ágazat 

Fodrász  

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus 

szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A szakmához tartozó 

szolgáltatások magukba foglalják, a haj-, a fejbőr, arc szőrzet 

formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes 

és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, 

színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász 

szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kommunikáció, csapatmunka.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál objektív és szubjektív 

szempontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök esetében;  

• tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását, szakáll - bajusz formázását, hajvágási, hajszárítási 

technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasználással;  

• megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket, technológiákat, szükség 

szerint;  

• elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmazza a szükséges technológiákat, technikákat, 

hajszárítást a szükséges eszközökkel;  

• megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és alkalmi 

hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés alkalmazásával;  

• minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz.  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus megjelenéséhez 

hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, eszközök segítségével a divatot ismertetni, 

ajánlani, irányítani.  

Kéz-, és lábápoló technikus 

 Szépészet ágazat 5 éves képzése, 

amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség megszerzésével 

zárul. Választható szakmairányok: 

Kézápoló és műkörömépítő 

szakmairány, Speciális lábápoló 

szakmairány. Esztétikai és ápoló 

feladatokat végez kézen és lábon, 

ápoló és díszítő anyagok, technológiák alkalmazásával.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

 Alkalmazóképes tudás és felelősségteljes precíz munkavégzés, empatikus magatartás. Jó ízlés, a divat 

iránti fogékonyság, kreativitás.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• képes a kéz- és lábápoló szalon működésének megtervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok 

szerinti működtetésére;  
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• felkészül a kéz-és lábápoló szépészeti szolgáltatás feladataira;  

• megtervezi és előkészíti a szolgáltatást és a kezelési tervnek megfelelően elvégzi a kéz-és lábápolás 

folyamatát;  

• elvégzi a köröm ápolását klasszikus-, francia vagy japán manikűr technológia alkalmazásával;  

• elvégzi az esztétikai lábápolását;  

• megtervezi és elvégzi a bőr és köröm ápolási folyamatait kézen és lábon;  

• a kéz és a láb körmein és a bőrön díszítést végez;  

• kéz- és lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végez;  

• elvégez a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat. 

 Ajánlott minden fiatal számára, aki fontosnak tartja az egészség megőrzését, az igényes, ápolt, divatos 

megjelenést és empatikus magatartással, kézügyességgel, kreativitással kíván segíteni a szolgáltatást 

igénybevevőknek. 

Kozmetikus technikus  

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A 

kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő 

műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, 

professzionális kozmetikumokkal dolgozik. Hozzájárul és 

támogatja az ápoltság, higiénia, szépség és egészség 

megőrzését.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

 Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kiváló kommunikációs készség.   

SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, manuális és gépi módszerekkel;  

• diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezel;  

• professzionális kozmetikumokkal dolgozik, azok alap-, és hatóanyagait ismeri, és kiválasztja a 

bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt;  

• tanácsot ad az otthoni bőrápolással kapcsolatban;  

• speciális arc és testkezelést végez; 

• megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken vesz részt;  

• testkezelést végez manuálisan (testtekercselés, pakolások felhelyezése, testmasszázs);  

• különböző test-és arcfestési technikákat alkalmaz; 

• smink-technikákat alkalmaz. 

 Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus, megjelenéséhez 

hozzájárulni. 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

Gépjármű-mechatronikai technikus  

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely 

érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. Választható szakmairányok: Szerviz szakmairány, Gyártás 

szakmairány. A Gépjármű-mechatronikai technikus a gyártósorról 

lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája 

során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és 

megjavíttatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet 

értékesítésre.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Erős műszaki érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szakszerű kommunikáció, minőségszemlélet, 

csapatmunka.  
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A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, majd ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek 

minőségét;  

• a gépjárművek ellenőrzését végzi; 

•  megállapítja a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket, programokat 

használ; 

• kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a járműveket;  

• mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint ellenőriz;  

• járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít; 

• hibákat és zavarokat keres, mér, mérési eredményeket értékel;  

• a munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz;  

• minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez;  

• elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hiba megállapítását;  

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket; 

felhasználja a tanult logisztikai ismereteket.  

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

látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.  

Gépészet ágazat 

Gépésztechnikus  

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Ipar szakmairány, 

Vegyipar szakmairány, Vízgépészet szakmairány. A 

gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, 

berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja 

a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a 

gyártáshoz szükséges, automatizált 

gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a 

gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. 

Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. 

Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, 

analitikus gondolkodás.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó 

munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és 

mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;  

•  mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;  

• a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált 

alkatrészt, gépegységet minősíti;  

• elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét;  

• beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;  

• elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait.  

Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az 

automatizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.  
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Gépgyártás-technológiai technikus  

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, 

gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, 

karbantartásában és javításában. Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök 

üzemeltetési feltételeit. Irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben méréseket, 

ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehajtásában.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási 

képesség, analitikus gondolkodás.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, 

meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket;  

• alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált 

megmunkáló cellákon;  

• egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel;  

• megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén beavatkozik.  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának 

kialakításában.  

 

 

 

 Építőipar ágazat 

Magasépítő technikus  

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, 

átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok 

összehangolását, szervezését végzi. Az építőanyag gyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási 

technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Önállóság, térlátás, jó kommunikációs 

készség, precizitás, szervezési és 

irányítási készség, csapatmunka.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL 

RENDELKEZŐ  

• művezetői feladatokat lát el;  

• önálló tevékenységként építési 

vállalkozást vezet;  

• irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt, számítógéppel segített tervezői program 

felhasználásával rajzol, a szabványos jelölések alkalmazásával;  
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• közreműködik a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, 

értékelésében;  

• közreműködik az építéshelyi adminisztrációs folyamatokban és a kivitelezési folyamat 

ellenőrzésében;   

• épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el; 

• idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez; 

• részt vesz a kivitelezés előkészítésében, megvalósításában, koordinálásában.  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret csapatban dolgozni, kedveli a technológiát és nem fél a 

magasságtól. Remek választás azok számára is, akik nyitottak műszaki területen felsőfokú tanulmányok 

folytatására. 

• képes faipari terméket készíteni; 

• együttműködik a faipari és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret fával dolgozni, szereti a szépérzéket és kreativitást igénylő 

feladatokat. Szereti a változatos tevékenységeket, szívesen dolgozik a fával, faalapú laptermékekkel, 

érdekli a design, kreatív és műszaki érzékkel rendelkezik. Nem idegen tőle sem a saját kezűleg végzett 

alkotómunka, sem annak szervezése, irányítása. Szakirányú felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni. 

 

Egészségügy ágazat 

Általános ápoló  

Egészségügy ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és 

technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles 

technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók 

képzését az iskolával szerződésben álló egyetem 

koordinálja, így lehetővé válik a középfokú 

tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási 

tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős 

rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így - a középfokú 

egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként - a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban 

automatikusan elfogadott végzettséget ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a 

megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási 

felada- tokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint házior- 

vosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátás- ban, 

onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, 

információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, 

problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez; 

• vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik, 

• ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl: kanül behelyezés, injekciózás, vérvétel, 

speciális fájdalomcsillapítás; 

• a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz; 

• a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt; 



40 
 

• súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik; 

• idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában; 

• betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez. 

 

Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri meg az 

emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Az optimális jelentkező 

jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti 

felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat követő biztos 

elhelyezkedést. 

Mentőápoló 

A Mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz 

részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, 

közreműködik. Irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és 

koordinálja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, 

információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problé- maelemzés, 

problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a beteg állapotát felméri, osztályozza, 

állapotváltozását észleli; 

• közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg 

állapotrosszabbodásának mega- kadályozásában; 

• mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart; 

• betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz; 

• mentési és betegszállítási szervezési feladatokat lát 

el; 

• katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek 

felszámolásában közreműködik. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és 

fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás. 

 

Egészségügyi asszisztens  

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. 

Választható szakmairányok: 

• Audiológiai asszisztens szakmairány: az ép hallásúak és a hallássérültek vizsgálatára; 

• Endoszkópos asszisztens szakmairány: a légző- és emésztőrendszert érintő diagnosztikai 

eljárások megismerésére és kivitelezésére; 

• Fogászati asszisztens szakmairány: a fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál történő 

segédkezésre, a fogakat érintő betegségek megelőzésére és kezelésére; 

• Gyógyszertári asszisztens szakmairány: a patikai gyógyszerellátásban való részvételre, a 

patikában készíthető gyógyszerformák készítésére; 
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• Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány: a szív- és érrendszert érintő diagnosztikai 

vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra; 

• Klinikai neurofiziológiai asszisztens szakmairány: az idegrendszer működését vizsgáló eljárások 

megismerésére és kivitelezésére; 

• Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, alatti és 

utáni feladatok elvégzésére; 

• Radiográfiai asszisztens szakmairány: az emberi testtájak különféle képalkotó vizsgálati 

módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel. 

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, 

önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás 

feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. 

A gyógyszertári asszisztens pedig a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, 

aki a gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban. 

Az egészségügyi asszisztens szakma ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel 

rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és 

segítségnyújtás, valamint érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt. 

 

 

Szociális ágazat 

Kisgyermekgondozó, -nevelő 

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban 

(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú 

gyermekek nevelése, gondozása. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a nyelvükön, 

valamint elhivatottságot érez magában, hogy kisgyermekekkel foglalkozzon. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, 

motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus 

fejlődésük támogatását, mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését 

végzi; 
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• ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, 

eljárásait, melyről dokumentációt vezet. Ezen ismeretek birtokában képes ellátásukat biztosítani 

és tevékenységeiket megszervezni, fizikai, érzelmi biztonságot nyújtani számukra; 

• az általa megtervezett napi-, illetve hetirend mentén megteremti a gyermekek önálló 

tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását; 

• kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli 

az eltérő fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében. Bátorító, bizalomteli, 

elfogadó légkört alakít ki; 

• segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt 

vesz benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon; 

• segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, 

zenei, vizuális élményeket közvetít. 

 

 

 

Oktatás ágazat 

Oktatási szakasszisztens 

Az oktatás ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 

zárul. Az oktatási szakasszisztens bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonban, 

lakásotthonban, családi napközi, pedagógiai szakszolgálat és egyéb (gyermeknevelő, -gondozó) 

intézményben foglalkoztatott személy, aki segíti a szakemberek munkáját. 

Ajánlott mindazok számára, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel, akik érdeklődnek a pedagógus 

hivatás iránt. 

 

Kompetenciaelvárás 

Gyermekszeretet, empátia, tolerancia, rugalmasság, alkalmazkodó képesség, kreativitás, önállóság, 

megbízhatóság. 

A szakképzettséggel rendelkező 

• együttműködik a gyermekek gondozásában, nevelésében, oktatásában és fejlesztésében résztvevő 

szakemberekkel és a szülőkkel; 

• közreműködik foglalkozások, tanórai és tanórán kívüli, továbbá intézményen kívüli programok 

előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában; 

• felügyeli, kíséri a tanulókat vagy csoportokat, gondozási feladatokat végez; 

• segíti a család és az intézmény kapcsolattartását, a családi nevelést; 

• gyermekprogramokban közreműködik, felügyeletet lát el (játszóház, tábor, családi napközi stb.) 
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VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 
 

Kereskedelem ágazat 

Kereskedelmi értékesítő 

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. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés, precizitás, 

problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, digitális eszközök használata. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai 

tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben; 

• kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét; 

• kezeli és ellenőrzi az árukészletet; 

• feltölti áruval az eladóteret; 

• közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut; 

• betarja az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat; 

• esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz; 

• kezeli a vevői panaszokat; 

• kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket. 

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

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

 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

Cukrász 

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, 

bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, 

esztétikus megjelenítésre, a megrendelők igényeire.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő 

képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ  

• felveszi a megrendeléseket; 

• kiválasztja a szükséges alapanyagokat;  

• kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez a hozzávaló mennyiségeket; 

• elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;  

• munkáját kézzel és gépekkel végzi pl. gyúró-, keverő nyújtógépet használ;  

• sütési és főzési műveleteket végez;  

• kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott méretűre alakítja, formázza, díszíti;  
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• az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat krémekkel rétegezi, dermeszti, majd a terméket 

bevonja és díszíti;  

• alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;  

• fagylaltokat főz és fagyaszt;  

• csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.  

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai 

érzéküket és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, változatos munkára vágynak. 

 

Széleskörű tájékozottság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, vendégszeretet,  

 

Pincér-vendégtéri szakember 

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint 

ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel a vendégeire, kínál, 

utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó 

stressztűrőképesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő képesség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket;  

• ismerteti a választékot, ételeket ajánl az allergének figyelembevételével, italokat ajánl, azokat párosítja 

a vendég által megrendelt ételekhez; 

• felveszi a rendelést; 

• felszolgál, a különböző felszolgálási rendszerek és az egység igényeinek figyelembevételével előkészíti 

a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket, 

italokat a vendégek asztalához; 

• barista, bartender, sommelier tevékenységet végez; 

• figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek étkezése során kommunikál, tájékozódik 

elégedettségükről; 

• megszervezi a saját és beosztott munkatársai munkáját, ellenőrzi azt; 

• kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet; éttermi szoftvert. 

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint 

szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak 

helyezkedni a munkaerőpiacon.  
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Szakács 

A szakács az egyik legrégebbi szakma.  

A napi szükséglet kielégítésének 

kiszolgálása mellett kulináris élményt is 

nyújt a vendégek számára. A főzés, 

szakács fő tevékenységi köre.  

A szakács élelmiszerekből ételeket, 

fogásokat „varázsol” remek 

ízérzékével és kreativitásával meg 

persze fűszerekkel, ízesítőkkel.  

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a 

kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal, díszít a szakmaiság, a praktikusság és az 

esztétikusság figyelembevételével; 

• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt végre; 

• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva; 

• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot; 

• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért; 

• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza; 

• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani. 

Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos 

munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa készített ételben. 

 

Gépészet ágazat 

Hegesztő 

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely 

szakképzettség megszerzésével zárul.  

A hegesztő különálló szerkezeti elemként 

készült gépalkatrészeket, szerkezeti 

elemeket egymáshoz rögzít, különféle 

hegesztési technikák, eljárások 

alkalmazásával. A hegesztés során a 

munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között 

nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető magatartással 

tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. 

Ismeri és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, 

szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS  

Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó 

képesség.  

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabályozásokat; 

• előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok érvényességét; 
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• beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket; 

• elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést; 

• önellenőrzést végez a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után, a varrathibákat javítja;  

• betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat.  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok 

hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni. 

 

Gépi és CNC forgácsoló 

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag 

ismeretében megtervezi adott alkatrész 

hagyományos szerszámgépen való gyártását, 

meghatározva az ehhez szükséges gépeket, 

eszközöket és technológiai adatokat. A 

szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket. 

CNC (számítógép által vezérelt) 

megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen 

használja a munkadarab befogó- és továbbító 

eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb 

alkatrészek CNC gépen történő gyártására. Hagyományos vagy CNC gépen alkatrészeket gyárt.  

A kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a mérés eredményét dokumentálja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Kreativitás,  önállóság,  felelősségtudat,  csapatban  való  együttműködés,  precizitás, problémamegoldó 

képesség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• műszaki rajzokat, műszaki táblázatokat, szabványokat tanulmányoz és értelmez; 

• a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó- és 

rögzítőeszközöket; 

• kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat; 

• kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít; 

• alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással; 

• egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken; 

• forgácsoló szerszámokat készít, élez; 

• a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek 

előállítása. 

 

Kreatív ágazat 

Divatszabó 

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: 

Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány. 

A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált   öltözéket   állít   

elő.   Egyedi   terméknél   megrendeléstől   az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban 

a konfekcionált termékek széles skáláját készíti. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés. 



47 
 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig; 

• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk 

technológiai fogásait; 

• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat; 

• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat; 

• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi 

előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az elkészített 

terméket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési 

szempontokból; 

• alkalmazza a digitális technológiákat; 

• együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő 

emberekkel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az új 

öltözködési trendek kihívásai, szeretik a textíliákat és azokkal 

szívesen dolgoznak.  

 
 

Fa- és bútoripar ágazat 
 

Asztalos 

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével 

zárul. 

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. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, 

problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai alapfogalmakat; 

• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez; 

• különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) 

készít, összeszerel, beszerel, felújít; 

• ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt, beépít, javít; 

• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt; 

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

• együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

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

vezetheti saját vállalkozását. 
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Specializált gép- és járműgyártás ágazat 

Gépjármű mechatronikus 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely 

szakképzettség megszerzésével zárul.  

Választható szakmairányok: Szerviz szakmairány, Gyártás 

szakmairány. A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő 

új autó műszaki átvételénél végzi feladatait vagy érdeklődési 

területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a 

gépjármű mechanikus és elektronikus rendszerek minőségét 

ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat, előkészíti a 

gépjárművet értékesítésre. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó fizikum, kézügyesség, szakszerű kommunikáció, csapatmunka, felelősségtudat, vevőközpontúság. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• elvégzi a javítandó gépjármű állapotfelmérését, hibamegállapítását; 

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket; 

• a gépjárművek sorozatgyártásában közreműködik; 

• a gyártási folyamatban minőségellenőrzést végez, ellenőrzi a gyártósorról lekerülő gépjárművek 

minőségét; 

• megállapítja és megszünteti a hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket 

használ; 

• kezeli a járműveket, és azok rendszereit, üzembe helyezi a járműveket; 

• mechanikus és elektromos alkatrészeket össze- és szétszerel, valamint ellenőriz; 

• járműveket és rendszereket karbantart, javít és beállít; 

• hibákat és zavarokat keres, mérési eredményeket értékel; 

• munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmaz; 

• minőségi, valamint a munkavégzéshez szükséges utasításokat értelmez. 

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

látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt. 

 

Karosszérialakatos 

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely 

szakképzettség megszerzésével zárul. A karosszérialakatos 

gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, 

gépjárművek külső szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, 

önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is az ő 

feladata. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, 

minőségszemlélet, szakszerű kommunikáció. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti; 

• karosszériaépítés, szerelés, oldható és oldhatatlan kötéseket hoz létre; 

• lakkozatlan és lakkozott karosszérián hibát ismer fel, szakszerűen javítja; 

• gépjármű felépítmények javítását, részegségek összeépítését végzi; 

• karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítását végzi; 

• gépjárművön külső szereléseket, a belső térben egyszerű szereléseket is végrehajt; 

• egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását végzi; 
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• az elektromos rendszerben beállításokat végez; 

• motortérben, futóművön, kipufogó rendszeren egyszerűbb szereléseket, javításokat végez; 

• műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakít, vagy újra elkészít. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek javítását, szereti a látványos 

eredményeket és szívesen részt vesz a végső formák kialakításának folyamatában. 

Elektronika és elektrotechnika ágazat 

Villanyszerelő 

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság 

szakmairány, Villamoshálózat szakmairány, Villamos készülék és 

berendezés szakmairány. A villanyszerelő épületek, technológiák és 

hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének 

kialakítását végző szakember.  

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést 

telepít, ipari energia elosztó vezetéket, kábelt, vezérlő- és 

szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a 

villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, 

problémamegoldó képesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület elosztó berendezést szerel erős- és gyengeáramú 

alapszerelést létesít; 

• hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését 

betanítja; 

• egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, 

értelmez; 

• kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél. 

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős 

munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és 

változatos feladatokat kínál. 

Építőipar ágazat 

Festő, mázoló, tapétázó 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. Festő, mázoló, tapétázó feladata a 

különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a 

környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer 

kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű 

felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. 

Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák 

alkalmazásával önállóan, a munka, környezetvédelmi, és 

biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével, a festési 

folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari 

technológiai folyamatokban. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Ügyes  mozgás,  állóképesség,  jó  fizikum,  jó  szemmérték  és  térlátás, kézügyesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• festi a falfelületet, tapétáz; 
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• fal-, fa-, fém felületet mázol; 

• különböző díszítő munkákat készít; 

• utólagos hőszigetelést készít; 

• felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos 

munkakörnyezetben dolgozni. 

Kőműves 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kőműves hozza létre az 

épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső 

vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követőe előkészíti az épület befejezéséhez 

szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam 

az új innovatív technológiák megismerésére és elsajátítására. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• magabiztosan értelmezi a műszaki terveket; 

• a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtetni; 

• az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja; 

• a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló 

munkavégzésre is. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, és ezért akár hajlandó 

fáradságos munkát végezni. Ajánljuk azoknak a fiataloknak, akik ezzel a munkával stabil megélhetést 

szeretnének biztosítani maguknak. Az építőipar, és a kőműves szakma versenyképes lehetőség, hiszen 

építkezők és építkezések mindig is voltak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz. 

 

Ács 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. Az ács a legrégibb építőipari szakmák 

egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a 

gépesítés, előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a 

tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és 

zsaluzatokat szerel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték 

és térlátás, kézügyesség, csapat- munka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogal- makat; 

• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

• előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási munkák anyagait, eszközeit; 

• összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos zsaluelemeit, megtámasztását; 

• faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek) épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, beépít; 

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

• együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, 

építeni és fával dolgozni. 



51 
 

 

Szárazépítő 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szárazépítő a 

legfantáziadúsabb beltéri épületszerkezeteket készíti el: válaszfalakkal szobákat, termeket hoz létre, 

falburkolatokkal elegánsan takarja a nyers beton és tégla felületet és egyben a gépészet és elektromos 

vezetékeknek is helyet ad. Lyuggatott vagy íves, kazettás vagy sima álmennyezetek széles 

választékából életre kelti a beltér hangulatát. Álpadlót és tűzvédelmi burkolatot is szerel igény szerint. 

A szárazépítő alkotja meg mindemellett a tetőtér hangulatos világát aljzattól az álmennyezetig. Az 

elkészült felületek esztétikájáról is gondoskodik: felületet simít, glettel. A belső terek kialakításában 

szorosan együttműködik más szakmákkal, sőt a gépészet és elektromos szakembereivel is. A kiváló 

szakemberekre egyre növekszik a piaci igény. Ma egy új épület vagy egy felújítás elképzelhetetlen 

szárazépítő szakember bevonása nélkül. 

Nézz körül bármerre jársz! Álmennyezetek alatt, szerelt falak között, barátságos tetőterekben élsz. 

Válaszd ezt a szakmát, ha mindezt szakszerűen, önállóan, kreatívan és szívesen csinálnád, mert ez 

nemcsak munka, alkotó tevékenység is egyben. 

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Kreativitás, pontos munkavégzésre képes, jó szerelő képesség, kézügyesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és használja az építészeti alapfogalmakat; 

• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

• előkészíti a szerelt válaszfal, álmennyezet és tetőtérbeépítés munkáinak anyagait, eszközeit; 

• szerelt falakat, fantáziadús álmennyezeteket, otthonos tetőtereket épít; 

• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket; 

• együttműködik az építőipari szakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel. 

 

 
 

Szigetelő 

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szigetelő az épületek 

víz-, hő- és hangszigetelési munkáit készíti, felújítja, javítja és karbantartja az épületen belül és az 

épület körül. Különböző szigetelési eljárások szakszerű felhasználásával a lapos és magastetők, 

teraszok, zöldtetők, a talajban lévő épületszerkezetek, mélyépítési műtárgyak, alagutak, medencék, 

vizes helyiségek víz- és hőszigetelési munkáit végzi. Munkája eredménye az épületek biztos védelme a 

külső időjárási hatásoktól, víztől-párától, túlzott hidegtől-melegtől és a nagy külső zajoktól. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki a változatos, többnyire kültérben végzett kreatív munkára vágyik. 

A szigetelő munkájára az épület valamennyi részében szükség van, megélhetése jó szakemberként 

garantált. 
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KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, 

csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• kiszámolja a terület geometriai méreteit és az anyagszükségletet; 

• kiviteli terveket, költségvetést olvas, azok tartalmi követelményeit ismeri; 

• a szigeteléssel kapcsolatos alapfogalmakkal tisztában van; 

• munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi ismeretei alaposak; 

• a mérőeszközöket biztossággal használja; 

• a különféle szigetelési technológiákhoz tartozó kézi szerszámokat, gépeket biztonsággal 

használja; 

• átlátja az építési folyamatok komplex jellegét. 

 

 

 
 

Épületgépészet ágazat 

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. A központifűtés- és 

gázhálózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a 

központifűtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak 

vezetékeit és a felhasználói készülékeket. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, 

csapatban való együttműködés, precizitás, 

problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő 

képesség, digitális eszközök használatára való 

képesség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• központifűtés- és gázhálózatokat épít ki és tart karban; 

• értelmezi a rendszerek kialakítására, munkafolyamatokra, eszközökre, technológiára vonatkozó 

dokumentációit; 

• elkészíti a tevékenységhez kapcsolódó szerelési vázlatokat, költségbecsléseket; 

• biztosítja a folyamatos és biztonságos munkavégzéshez szükséges feltételeket; 

• végrehajtja az időszakos ellenőrzési, karbantartási, javítási, felújítási feladatokat; 

• elvégzi a dokumentációs és adminisztratív feladatokat. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik és érdeklődik az energetika, 

különösen a fűtési rendszerek és a földgáz felhasználása iránt. Remek elhelyezkedési lehetőséget nyújt a 

gázelosztó társaságoknál, kivitelező cégeknél és vállalatok karbantartási egységeinél. 
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Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő 

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő szakma több részből tevődik össze. Ide tartoznak a hűtéssel, 

klímával, hőszivattyúval, légtechnikával és ezek berendezéseivel kapcsolatos ismeretek, amelyek a 

képzés során egymásra épülnek. Ennek a szakmának a képviselői hűtő-, klíma- és hőszivattyú 

berendezéseket, rendszereket létesítenek, szerelnek, üzemelnek be, javítanak és tartanak karban. 

Munkája során hegesztett-, forrasztott-, préskötést és egyéb különféle kötésmódokat, valamint egyedi 

légcsatorna elemeket, idomokat, elágazásokat, tartókat, rögzítőket, támaszokat készít. Elvégzi az 

esetleges szakági javítási, beüzemelési, karbantartási feladatokat. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki piacképes szakmában szeretne dolgozni. Manapság a Hűtő- és 

szellőzés-rendszer szerelő szakemberek számára nagyon kedvező a piaci környezet, hiszen hatalmas 

kereslet van a jól képzett szakemberekre és vállalkozókra egyaránt. 

 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Erős műszaki irányultság, kreativitás, önállóságra való törekvés, csapatban való együttműködés, 

precizitás, problémamegoldó képesség, minőségi munkára való törekvés. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• megismeri a hűtő- és szellőzési rendszerek alkatrészeit, hálózati kapcsolatukat, működési elveit; 

• elsajátítja a szereléstechnikai eljárásokat, elektrotechnikai és szabályzás-vezérlési ismereteket, 

lég- és szellőzési módozatokat, valamint épületgépészeti eljárásokat; 

• képes befolyásolni és jobbítani a felmelegedési terheléseket, új anyagok használatával 

csökkenteni a környezetet befolyásoló tényezőket. 
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