SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 32/310-231
Honlap: www.sszc.hu
Email cím: centrum@sszc.hu
Főigazgató: Gembiczki Ferenc

A Salgótarjáni 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 szakgimnáziumi és
szakközépiskolai nevelést-oktatást, HÍD programok keretében folyó képzést folytat, esti, levelező
formájú felnőttoktatást, valamint kollégiumi nevelést is ellát. A Centrum kilenc tagintézménye
Salgótarján, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Pásztó városokban látja el feladatát. Szakmai
oktatási palettánk sokrétű, a gépészeti, kereskedelmi, közgazdasági, egészségügyi, informatikai,
építőipari szakmáinkra Nógrád megye minden településéről jelentkezhetnek. A Centrum
felnőttoktatást és felnőttképzési tevékenységet is végez a szakmai képzésbe bekapcsolódó
álláskereső, szakmát váltani kívánó, szakmát szerezni akaró felnőttek számára.

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményei:
Salgótarjáni SZC Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és SzakiskolájaBalassagyarmat (35) 501-600
Salgótarjáni SZC Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája- Salgótarján (32) 411-044
Salgótarjáni SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és SzakközépiskolájaSalgótarján (32) 411-898
Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája- Salgótarján (32) 412-504
Salgótarjáni SZC Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma- Salgótarján (32) 887-613
Salgótarjáni SZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és KollégiumaBátonyterenye (32) 353-048
Salgótarjáni SZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája- Salgótarján (32) 431-733
Salgótarjáni SZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma Szakgimnáziuma, és SzakközépiskolájaBalassagyarmat (35) 300-975
Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Szakiskolája- Balassagyarmat (35)-301-999
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Szondi György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája,
és Szakiskolája
Cím: 2660 Balassagyarmat, Régimalom út 2.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 06/35 501-600
Faxszám: Honlap: www.szondi-bgy.sulinet.hu
Email cím: szondi@szondi-bgy.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Kopcsányi Ottó
Pályaválasztási felelős: Oravecz Erzsébet
Nyílt napok: 2017. november 14. 8:00-tól
Szülői értekezlet: 2017. november 14. 16:00-tól
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Jellemzők

Tagozat
kód

szakgimnázium

1111

szakgimnázium

1112

szakgimnázium

1113

szakközépiskola

1220

szakközépiskola

1221

szakközépiskola

1222

szakközépiskola

1223

szakközépiskola

1224

IX. Gépészet ágazat (4+1 év)
érettségit követően
megszerezhető szakképesítés:
gépgyártástechnológiai technikus
XIII. Informatika ágazat (4+1 év)
érettségit követően
megszerezhető szakképesítés:
műszaki informatikus
XXX. Szépészet ágazat (4+1 év)
érettségit követően
megszerezhető szakképesítés:
kozmetikus
9. Építészet szakmacsoport
Ács OKJ 34 582 01
11. Faipar szakmacsoport
Asztalos OKJ 34 543 02
6. Elektrotechnika-elektronika
szakmacsoport
Elektromechanikai műszerész
OKJ 34 522 01
9. Építészet szakmacsoport
Festő, mázoló, tapétázó
OKJ 34 582 04
5. Gépészet szakmacsoport
Gépi forgácsoló OKJ 34 521 03
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Felvehető
létszám
34 fő

17 fő

17 fő
14 fő
14 fő
14 fő

14 fő
14 fő

szakközépiskola

1225

szakközépiskola

1226

szakközépiskola

1227

szakközépiskola

1228

szakközépiskola

1229

szakközépiskola

1230

Szakképzési
Hídprogram
Szakképzési
Hídprogram

13. Közlekedés szakmacsoport
Gépjármű mechatronikus
OKJ 34 525 02
5. Gépészet szakmacsoport
Hegesztő OKJ 34 521 06
9. Építészet szakmacsoport
Kőműves OKJ 34 582 14
5. Gépészet szakmacsoport
Központifűtés- és gázhálózat
rendszerszerelő OKJ 34 582 09
10. Könnyűipar szakmacsoport
Női szabó OKJ 34 542 06
6. Elektrotechnika-elektronika
Villanyszerelő OKJ 34 522 04
Számítógépes adatrögzítő
OKJ 31 346 02
Szobafestő
OKJ 21 582 01

14 fő
28 fő
14 fő
14 fő
28 fő
28 fő
10 fő
10 fő

Kollégiumi elhelyezés: Igény esetén a Madách Imre Kollégiumban.
Iskola bemutatása, felvételi követelmények:
Iskolánk 2015. július 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye.
Képzési kínálatunk - a szakképzés rendszerének átalakítása miatt – az alábbiak szerint alakul.
Szakgimnáziumi képzés (a korábbi szakközépiskolai képzés megfelelője)
A fentiekben részletezett Gépészet, Informatika és Szépészet ágazatokban, az érettségit megelőző 9-12. évfolyam.
A szakgimnázium - a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit - és szakmai végzettséget egyaránt biztosít. A sikeres
érettségit követően további egy év alatt a tanuló technikusi végzettséget szerezhet.
Szakközépiskolai képzés (a korábbi 8. évfolyam elvégzéséhez kötött szakmai képzés megfelelője) a fentiekben
felsorolt indítani tervezett szakmákban. A szakmai bizonyítvány megszerzését követően a tanulók érettségi
bizonyítványt szerezhetnek 2 éves felkészítő képzés után.
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.
Iskolánk olyan szakembereket kíván képezni, akik korszerű, konvertálható szaktudásuk alapján sikerrel pályázhatnak
a hazai és a külföldi munkaerő piacon. Ehhez nagy segítséget nyújt az a rendelet is, amelynek értelmében a nálunk
oktatott hiányszakmát tanulók ösztöndíjat kapnak azok a tanulók, akiknek tanulmányi átlaga legalább 2,51.
A kiemelkedően teljesítő szakgimnáziumi tanulóink számára biztosítjuk a megfelelő felkészítést a sikeres főiskolai,
egyetemi felvételire.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Cím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 60.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 06-32/411 044
Faxszám:06-32/411-386
Honlap: http://www.stromfeld.starjan.hu
e-mail cím: titkarsag.gt@starjan.hu
Tagintézmény-vezető: Bozó János
Pályaválasztási felelős: Szentpéteri Ferenc
Nyílt nap: 2017. november 17. 8.00-tól, november 20. 15.00-tól
Szülői értekezlet: 2017. november 28. 17.00-tól

Képzési forma

Tagozatkód

XIII. Informatika
ágazat
Szakgimnáziumi
képzés nyelvi
előkészítő
évfolyammal
XIII. Informatika
ágazat
Szakgimnáziumi
képzés
IX. Gépészet ágazat
Szakgimnáziumi
képzés

2111

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

54-481-01 CAD-CAM informatikus
Informatika szakgimnáziumi képzés, első
évben nyelvi előkészítő évfolyamon intenzív
angol nyelvi oktatással.
Érettségi után egy éves szakképzés, mely
OKJ-s szakmai vizsgával zárul.
2112
54-481-06 Informatikai rendszerüzemeltető
Informatika szakgimnáziumi képzés.
Érettségi után egy éves szakképzés, mely
OKJ-s szakmai vizsgával zárul.
2113
54-521-03 Gépgyártástechnológiai technikus
Gépészet szakgimnáziumi képzés.
Érettségi után egy éves szakképzés, mely
OKJ-s szakmai vizsgával zárul.
XVI. Építőipar
2114
54-582-03 Magasépítő technikus
ágazat
Építőipar szakgimnáziumi képzés.
Szakgimnáziumi
Érettségi után egy éves szakképzés, mely
képzés
OKJ-s szakmai vizsgával zárul.
IX. Gépészet ágazat
2215
34-521-03 Gépi forgácsoló
Szakközépiskolai
Három éves szakképzés után OKJ-s
képzés
szakmunkás bizonyítvány szerezhető.
Kollégiumi elhelyezés a Salgótarjáni Szakképzési Centrum kollégiumában biztosított.

4

Felvehető
létszám
34

34

34

34

28

Felvételi eljárás rendje:
Felvételi vizsga nincs. Az általános iskola 7. osztályának év végi és a 8.osztályának félévi
eredményei alapján rangsorolunk.
A következő tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv, irodalom, matematika, fizika,
történelem, az általános iskolában tanult idegen nyelv.
Maximálisan elérhető 60 pont, a 2111-2114 képzésekre 30-34 pont elérése szükséges, a
2215-os tagozatra ennél kevesebb pontszám is elegendő.
A képzések sajátosságai:
2111 kódszámú informatika ágazati képzés
- Az első évfolyam nyelvi előkészítő, melyen emelt óraszámban tanulják az angol
nyelvet, ezen kívül a közismereti képzés megalapozása is folyik.
- A nyelvi előkészítő évfolyam után a szakgimnáziumi képzésben történik az informatika
ágazati képzés, ahol a közismereti tárgyak mellett tanulják a szakmai informatikát.
- A kötelezően tanult nyelv az angol.
- A közismereti érettségi tárgyak mellett szakmai érettségit tesznek. További egy éves
szakképzés során kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat.
- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképesítést szerezhetnek CAD-CAM informatikus
szakon. (Az érettségi után a két informatikus szak átjárható.)
2112 kódszámú informatika ágazati képzés
- Szakgimnáziumi képzésben, a közismereti tárgyak mellett tanulják a szakmai
informatikát.
- A közismereti érettségi tárgyak mellett szakmai érettségit tesznek. További egy éves
szakképzés során kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat.
- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképesítést szerezhetnek informatikai
rendszerüzemeltető szakon. (Az érettségi után a két informatikus szak átjárható.)
2113 kódszámú gépészet ágazati képzés
- Szakgimnáziumi képzésben, a közismereti tárgyak mellett tanulják a gépészeti
ismereteket.
- Választható nyelv: angol vagy német.
- A közismereti érettségi tárgyak mellett szakmai érettségit tesznek. További egy éves
szakképzés során kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat.
- A
képzés
végén
OKJ-s
emelt
szintű
szakképesítést
szerezhetnek
gépgyártástechnológiai technikus szakon.
2114 kódszámú építőipar ágazati képzés
- Szakgimnáziumi képzésben, a közismereti tárgyak mellett tanulják az építészeti
ismereteket.
- Választható nyelv: angol vagy német.
- A közismereti érettségi tárgyak mellett szakmai érettségit tesznek. További egy éves
szakképzés során kapják meg a tanulók a szakmai specializációkat.
- A képzés végén OKJ-s emelt szintű szakképesítést szerezhetnek magasépítő technikus
szakon.
2215 kódszámú gépészeti képzés
- Három éves szakközépiskolai képzésben, közismereti tárgyak mellett tanulják a gépi
forgácsoló ismereteket.
- A képzés végén OKJ-s bizonyítvány szerezhető gépi forgácsoló szakmában.
- A bizonyítvány megszerzése után iskolánkban lehetőség van felnőtt oktatás keretében
a CNC gépkezelő szakma megszerzésére, illetve két év alatt érettségi is szerezhető.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Táncsics Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
OM azonosító: 203048

Cím: 3100 Salgótarján, Május 1. út 58.
Telefonszám: 32/411-898, 32/411-671

Faxszám: 32/417-248

Honlap: www.tancsics-starjan.sulinet.hu
Email cím: kozge@tancsics-starjan.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Juhászné Janik Beatrix
Pályaválasztási felelős: Várszegi Bernadett igazgatóhelyettes
Nyílt napok: 2017. november 27-29. 14.00-16.00 óráig (Előzetes bejelentkezést kérünk!)
Szülői értekezlet: 2018. január 10. 15.00 óra
KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Szakgimnázium

Szakgimnázium

Szakgimnázium

Tagozat kód

Jellemzők

Felvehető létszám

3101
Angol
3102

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített Ügyvitel ágazati
szakgimnáziumi képzés

20 angol
+

Német

(1 év nyelvi előkészítő + 4 év + 1 év)

3103
Angol
3104
Német

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített turisztika ágazati
szakgimnáziumi képzés

3105

(1 év nyelvi előkészítő + 4 év + 1 év)
Közgazdaság ágazati szakgimnáziumi
képzés

14 német

20 angol
+
14 német

34 fő

(4 év + 1 év)

Szakgimnázium

3106

Informatika ágazati szakgimnáziumi
képzés
(4 év + 1év)

Kollégiumi elhelyezés: biztosított
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34 fő

Felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján
történik:
Megnevezés
5. év végi
6. év végi
7. év végi
8. félévi

Iroda- Magya Történele
Matematika
lom r nyelv
m
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Idegen
nyelv
x
x
x
x

Fizika

Kémia

x
x

X
X

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.
3101 (angol) és 3102 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Ügyvitel szakmacsoportos
ügyvitel ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol vagy német nyelv)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német nyelv,
heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai
feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, német)
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző szakképesítés
szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 347 01 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző szakképesítés.
3103 (angol) és 3104 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített vendéglátás-turisztika
szakmacsoportos turisztika ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol vagy német nyelv)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német nyelv,
heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció), matematikai
feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, német)
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 812 01 Szállodai recepciós szakképesítés
szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 812 01 Idegenvezető szakképesítés.
3105 Közgazdaság szakmacsoportos közgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol
vagy német nyelv)
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 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens
szakképesítés szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az
általuk meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés.
3106 Informatika szakmacsoportos informatika ágazati képzés
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 481 012 Irodai informatikus szakképesítés
szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 481 02 Gazdasági informatikus.
Azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a gazdasági feladatok informatikai megoldásainak
kidolgozása, folyamatok tervezése, statisztikai, számviteli adatok adatbázisokba rendezése, tárolása és
menedzselése.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Cím: 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 4.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 32/412-504
Faxszám: 32/510-290
Honlap: www.ker-st.hu
Email cím: kvsz@ker-st.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Barta Rita
Pályaválasztási felelős: Barta Rita
Nyílt nap: 2017. december 11. és december 12. 16.00 óra (beosztás szerint)
Szülői értekezlet: 2017. december 11. és december 12. 16.00 óra (beosztás szerint)
KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Jellemzők

Tagozat
kód

Felvehető
létszám

szakgimnázium

4111

kereskedelem ágazat; 4+1 év
(érettségi vizsga után egy év alatt
kereskedő szakma)

34 fő

szakgimnázium

4112

vendéglátóipar ágazat; 4+1 év
(érettségi vizsga után egy év alatt
vendéglátás-szervező szakma)

34 fő

szakközépiskola

4213

3+2 év eladó szakma (34 341 01),
majd érettségi

28 fő

szakközépiskola

4214

3+2 év szakács szakma (34 811
04), majd érettségi

28 fő

szakközépiskola

4215

3+2 év cukrász szakma (34 811
01), majd érettségi

14 fő

szakközépiskola

4216

3+2 év pincér szakma (34 811 03),
majd érettségi

14 fő

Kollégiumi elhelyezés: biztosított
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SZAKGIMNÁZIUMBAN
Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó - közismereti – tantárgyakat, illetve
az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a diákok. A negyedik év érettségi
vizsgával zárul, a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika,
történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az öt
kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak megfelelően
további tantárgyakból is tehet érettségi vizsgát.) A tanuló választásának megfelelően a szakmai
érettségi szakmai végzettséget is adhat. A kereskedelem ágazatban tanulók eladó szakmát, a
vendéglátóipar ágazatban tanulók pincér szakmát szerezhetnek. Az ötödik évfolyam elvégzése
után az ágazatnak megfelelő magasabb OKJ végzettséget lehet szerezni. Érettségire épülő
választható szakmák jelenleg a Kereskedő és a Vendéglátásszervező.
Angol vagy német nyelvet tanulhat mindenki annak megfelelően, hogy az általános iskolában
melyik idegen nyelv tanulását kezdte meg.
SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN
A szakközépiskola első három évfolyamán a szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; további két
évfolyamon pedig érettségi vizsgára való felkészítő képzés zajlik. Tanulóink a 9. évfolyamon az
iskolai tanműhelyekben sajátítják el a szakma alapjait. A sikeres szintvizsga után a 10-11.
évfolyamon tanulószerződés keretében gazdálkodó szervezeteknél teljesítik gyakorlatukat, míg
a szakmai elméleti és közismereti képzés az iskolai órákon történik.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után az itt tanulóknak lehetőségük van arra, hogy az
érettségi vizsgára is felkészüljenek. Két év alatt magas óraszámban tanulva a közismereti
tárgyakat érettségi bizonyítványt szerezhetnek (4 közismereti tantárgyból kell vizsgát tenniük).
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelentkezhetnek az Arany János KollégiumiSzakiskolai Programba. Alkalom nyílik számukra a fejlesztésre, felzárkóztatásra, korrepetálásra,
ezen kívül különféle juttatásokat is kaphatnak. Reményeink szerint a kiemelt figyelem
eredményeképpen a hátránnyal induló tanulóink is sikeres szakmai vizsgát fognak tenni.
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,
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 szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzés esetében szükséges
egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat.
CÉLKITŰZÉSEINK

Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a
szakmai sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak.
A kereskedelem és vendéglátás számára szakmailag jól felkészült, a legkorszerűbb
gazdasági és technológiai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése.
Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése.
Azoknak a körülményeknek a megteremtése, amelyek jó közérzetet, sokrétű tanórán
kívüli program lehetőségét biztosítják a tanulóknak.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Borbély Lajos Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma
Cím: 3104 Salgótarján, Csokonai út 21-29.

OM azonosító: 203048

Telefonszám:06-32-887-600
Faxszám:---------Honlap: www.blszsz.hu
e-mail cím: borbely@blszszk.hu
Megbízott tagintézmény-vezető: Fekete Zsoltné
Pályaválasztási felelős: Gömbicz Károly
Nyílt nap: 2017.12.04. 8.00-14.00

2017.12.05. 8.00-12.00

Szülői értekezlet: 2017.12.04. 10.00

Képzési forma
szakgimnázium
XXII.
Közlekedésgépés
z szakmacsoport

Tagozat
kód
5101

XXX.
Szépészet
szakmacsoport

5102

XXX.
Szépészet
szakmacsoport

5103

KÍNÁLATUNK
Jellemzők
Képzési idő: 4+1 év. A 4 év után érettségi
vizsga megszerzése. Az érettségi vizsga
keretében megszerezhető szakképzés: 31 525
01 kerékpárszerelő és 32 582 02 építő- és
anyagmozgató gép kezelője (emelőgép kezelő
(kivéve targonca) szakmairány). Az érettségi
végzettséghez kötött ágazati szakképzés 54 525
02 autószerelő.
Képzési idő: 4+1 év. Egészségügyi
alkalmassági követelmények szükségesek. A 4
év után érettségi vizsga megszerzése. Az
érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképzés: 52 815 04 szépségtanácsadó.
Az érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképzés 54 815 02 kozmetikus.
Képzési idő: 4+1 év. Egészségügyi
alkalmassági követelmények szükségesek. A 4
év után érettségi vizsga megszerzése. Az
11

Felvehető
létszám
17

17

28

XXII.
Közlekedésgépés
z szakmacsoport
(autószerelő)
XXX.
Szépészet
szakmacsoport
(fodrász)

5114

érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképzés: 52 815 03 férfi fodrász-borbély.
Az érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképzés 54 815 01 fodrász.
AJKP előkészítő évfolyam

5115

AJKP előkészítő évfolyam
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Képzési forma
szakközépiskola
34 543 02
Asztalos

Tagozat
kód
5204

Jellemzők

Felvehető
létszám
14

34 522 03
Elektronikai
műszerész

5205

34 582 03
Épület- és
szerkezetlakatos

5206

34 582 04
Festő, mázoló,
tapétázó

5207

34 521 06
Hegesztő

5208

Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakörök:
bútorasztalos és épületasztalos. Plusz 2 év után
érettségi megszerzése. AJKSZP-s tanulókat
fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakörök:
villamos gépek és készülékek műszerésze,
javítója, valamint informatikai és
telekommunikációs berendezések műszerésze,
javítója. Plusz 2 év után érettségi megszerzése.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakörök:
lakatos és építményszerkezet-szerelő. Plusz 2
év után érettségi megszerzése. AJKSZP-s
tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi és
pályaalkalmassági követelmények szükségesek.
A szakképesítéssel betölthető munkakör: festő
és mázoló. Plusz 2 év után érettségi
megszerzése. AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakör:
12

13

14

14

28

28

34 525 06
Karosszérialakato
s

5209

34 582 14
Kőműves

5210

34 542 06
Női szabó

5211

34 522 04
Villanyszerelő

5212

34 523 02
Számítógépszerelő, karbantartó

5213

hegesztő, lángvágó. Plusz 2 év után érettségi
megszerzése. AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakör: lakatos.
Plusz 2 év után érettségi megszerzése.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakörök:
kőműves, burkoló. Plusz 2 év után érettségi
megszerzése. AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakörök: szabó,
varró. Plusz 2 év után érettségi megszerzése.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. Egészségügyi alkalmassági
követelmények szükségesek. A
szakképesítéssel betölthető munkakör:
épületvillamossági szerelő, villanyszerelő.
Plusz 2 év után érettségi megszerzése.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Képzési idő: 3 év. A szakképesítéssel
betölthető munkakör: informatikai és
telekommunikációs berendezések műszerésze,
javítója.
Plusz 2 év után érettségi megszerzése.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Asztalosipari szerelő 21 543 01

14

28

14

28

14

Szakképzési
10
Hídprogram
Szakképzési
Bevontelektródás kézi ívhegesztő 31 521 01
10
Hídprogram
Szakképzési
Lakástextil-készítő 21 542 01
10
Hídprogram
Kollégiumi elhelyezés biztosított az intézmény kollégiumában, a 3100 Salgótarján,
Kissomlyó út 2. szám alatt.
A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE: Felvétel a tanulmányi eredmény alapján.
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Kollégium
Cím: 3100 Salgótarján, Kissomlyó u.2
Telefonszám: 32-410-726
Faxszám: 32-410-726
e-mail cím: blszszk.lorantffy@gmail.com
Megbízott Tagintézmény-vezető: Fekete Zsoltné
Pályaválasztási felelős: Smida László
Nyílt nap: 2017. november 28. 10.00 – 16.00
Szülői értekezlet: 2017. november 28. 17.00
KÍNÁLATUNK
Képzési forma
AJKP

Jellemzők
1+4 éves képzés gimnáziumokban, és
szakgimnáziumokban
AJKSZP
3 éves képzés szakközépiskolákban
Kollégiumi elhelyezés: 3 ágyas szobákban

Felvehető létszám
26 fő
26 fő

Arany János Kollégiumi Program(AJKP):
A program célja, hogy a sérülékeny tanulói csoportokba tartozó gyermekek a középiskolai
kollégiumok által alkalmazható pedagógiai eszközrendszer segítségével eredményesen
tanulhassanak, és érettségi bizonyítványt szerezzenek nappali tagozatos középiskolai
osztályokban, továbbá esélyt kapjanak a felsőfokú tanulmányok megkezdésére.
A kollégiumi tagság fenntartása a középiskolai tanulmányok teljes időtartamára kötelező.
Az 5 éves program egy előkészítő évvel indul, ami segítséget ad ahhoz, hogy a halmozottan
hátrányos helyzetből adódó hiányokat a diákok pótolják. Ezt követően a tanulóknak
lehetőségük van arra, hogy tehetségüknek és érdeklődésüknek megfelelően az előkészítő
évet megszervező vagy az általuk választott középiskolában folytassák tanulmányaikat.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok
beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, illetve letölthetők az
Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi
Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság) vagy az
AJKP honlapjáról (www.ajkp.hu).
A pályázat kötelező mellékletei:
- szülői nyilatkozat 1. sz. melléklet
- a tanuló személyi adatlapja 2. sz. melléklet
A pályázatot legkésőbb 2018. január 26-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai
úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott
középiskola és egyidejűleg kollégiumunk címére.

A borítékra kérjük, írják rá:
"Arany János Kollégiumi Program".
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Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program
(AJKSZP)
Az Arany János Kollégiumi – Szakközépiskolai Program célja, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók eredményesen tanulhassanak a szakközépiskolában, a tanulók számára
szakközépiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet
biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan
támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.
A Programban szakközépiskolás tanulókat is ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért,
hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket szakközépiskolában,
nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban államilag elismert, piacképes
szakképesítéshez segítsék.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok
beszerezhetőek a programban részt vevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások
Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetve a Program
honlapjáról (www.ajkszp.hu).
A pályázat kötelező mellékletei:
- szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)
- a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)
A pályázatot legkésőbb 2018. április 30-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai
úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium
címére.

A borítékra kérjük, írják rá:
"Arany János Kollégiumi - Szakközépiskolai Program"
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Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és
Kollégiuma
Cím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 32/353-692, Faxszám: 32/353-048
Honlap: www.fayszakkepzo.hu
e-mail cím: fay@fayszakkepzo.hu
Tagintézmény-vezető: Dániel László
Pályaválasztási felelős: Dániel László
Nyílt nap: 2017.12.01., Szülői értekezlet: 2017.12.01. 1100

Képzési forma
szakgimnázium
XXXVIII.
Rendészet és
közszolgálat

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Tagozat
kód
6101
Képzési idő 4+1 év.
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés: 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő.
Betölthető munkakörök: vagyonőr, testőr,
parkolóőr, közterület-felügyelő.
Az érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképzés: 54 345 01 Közszolgálati ügyintéző
Betölthető munkakörök: kormányablakoknál,
önkormányzatoknál, egyéb hivataloknál ügyviteli
tevékenység.
Egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények:
szükségesek.
XVIII. Faipar
6102
Képzési idő 4+1 év.
Az érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképzés: 54 543 01 Faipari technikus.
Betölthető munkakörök: fa- és bútoripari technikus,
fafeldolgozó technikus.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
XXIII.
6103
Képzési idő 4+1 év.
Környezetvédelem
Az érettségi végzettséghez kötött ágazati
szakképzés: 54 850 01 Környezetvédelemi
technikus.
Betölthető munkakörök: környezet- és
vízgazdálkodási technikus.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
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Felvehető
létszám
34

17

17

Képzési forma
szakközépiskola
34 543 02
Asztalos

34 521 06
Hegesztő

34 521 04
Ipari gépész

34 544 02
Bányaművelő

34 541 08
Kistermelői
élelmiszerelőállító, falusi
vendéglátó

34 215 01
Népi kézműves,
szőnyegszövő

Tagozat
Jellemzők
kód
6201
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
bútorasztalos és épületasztalos.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
6202
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
hegesztő, lángvágó.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
6203
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
bányalakatos, épületszerkezet-lakatos, géplakatos,
gépszerelő és karbantartó.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
6204
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
vájár, bányagépkezelő, szivattyúkezelő,
ásványelőkészítő.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
6205
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
házvezető, háztartási alkalmazott, piaci árus
(zöldséges), tejfeldolgozó, sajtkészítő,
gyümölcsfeldolgozó, zöldségtartósító,
húsfeldolgozó, édesipari termékgyártó.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
6206
Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
szőnyegszövő, kéziszövő.
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
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Felvehető
létszám
28

28

28

28

28

28

34 521 09
Műanyagfeldolgozó

6207

Képzési idő 3 év.
A szakképesítéssel betölthető munkakörök:
granulálógép-kezelő, fröccsöntő, műanyaghegesztő
+2 év után érettségi vizsga tehető.
AJKSZP-s tanulókat fogad.
Egészségügyi követelmények: szükségesek.
Faipari gépkezelő 21 543 02

Szakképzési
Hídprogram
Szakképzési
Családellátó 21 814 01
Hídprogram
Szakképzési
Hulladékgyűjtő és- szállító 21 851 01
Hídprogram
Felvétel: tanulmányi eredmény és egészségügyi alkalmasság alapján.
Kollégiumi elhelyezés az iskola épületében.
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10
10
10

Intézményünket 1949-ben alapították, létrehozását a nehézipar, a bányászat intenzív fejlesztése
tette szükségessé. Az eltelt évtizedek során képzésünk szerkezete átalakult a munkaerőpiac
igényeinek megfelelően, ez tükrözi nevelőtestületünk szakmai-pedagógiai megújuló
képességét.
Mára sokszínű a szakmakínálatunk, fiúknak és lányoknak egyaránt adunk választási
lehetőséget.
A szakgimnáziumban a 4+1 évfolyamos közszolgálati ügyintéző képzésre várjuk a jelentkezőket,
akik a sikeres érettségi vizsgával egyben OKJ-s közszolgálati ügykezelő szakmát szereznek. A
2003/2004-es tanévtől oktatott katonai alapismeretek tantárgyat végzős diákjaink kezdettől
szívesen választják hatodik érettségi vizsgatárgyként. A Katona-Sulit felváltó kadétprogram
keretében pályázatok, táborok, versenyek részesei lehetünk. Iskolánkban a honvédség és a
rendvédelem szakemberei oktatják a szakmai tárgyak nagy részét. Együttműködési megállapodás
alapján a rendőrség, a katasztrófavédelem fogadja szakgimnazistáinkat a nyári gyakorlatok
idejére, rendhagyó órák, egyéb programjaink rendszeres résztvevői. Mindezekkel tanulóink
számára utat nyitunk a rendészeti, közszolgálati pályák irányába.
Az érettségizett tanulók technikusi képesítést szerezhetnek a faipar és környezetvédelem
területén, vagy továbbtanulhatnak az iskola pásztói osztályaiban logisztikai és szállítmányozási,
illetve államháztartási ügyintézőnek, nappali vagy felnőttoktatásban esti munkarend szerint.
Bátonyterenyén a felnőttoktatásban ipari szakmákat és érettségire való felkészítést kínálunk.
Szakközépiskolában hagyományos szakmáink – az asztalos, hegesztő és ipari gépész, mely két
utóbbi tanulmányi ösztöndíjra jogosít – mellett ajánljuk a bányaművelő és a szintén ösztöndíjas
műanyag-feldolgozó képzést. A lányok számára kiemelten kínáljuk a kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (korábban mezőgazdasági gazdaasszony) és a népi kézműves,
szőnyegszövő szakmát.
Diákjaink jól képzett szakmai tanároktól tanulhatják a szakma alapjait. Korszerűen felszerelt
tanműhelyeinkben folyik a gyakorlat az első évfolyamon.
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Szoros kapcsolatot tartunk több külső gyakorlati hellyel, ahol a végzős diákjainkat
munkalehetőség várja.
Évtizedek óta nagy hozzáértéssel fordulunk a sajátos nevelési igényű tanulók felé, jelenleg a
Szakképzési Hídprogram keretében segítjük szakmához jutásukat.
Intézményünk közössége 1994 májusában teljes egyetértésben választotta névadónknak Fáy
Andrást, a ”haza mindenesét”. Emberi tartása, irodalmi munkásságának gazdagsága, a nemzet
ügye iránti elkötelezettsége és haladó pedagógiai nézeti okán nagyszerű példakép egy igen
sokszínű tevékenységet folytató nevelő-oktató intézmény számára.
Életműve jegyében kerül megrendezésre iskolanapunkhoz kötődő tavaszi témahetünk „Fáy
András és kora” címmel. A tanórák a reformkor jelentőségét, történelmi-gazdasági-kulturális
értékeit tudatosítják, a kísérő programok az egyéni képességek, érdeklődés megmutatására adnak
lehetőséget: illusztráció-pályázat Fáy mesékhez, kultúrtörténeti vetélkedő, szakmatörténeti
előadássorozat.
A szülőkkel, külső partnerekkel való együttműködésre törekedve, sokszínű programmal
nevelünk. Első évfolyamos tanulóink ismerkednek Bátonyterenye történetével, tiszteljük a várost
teremtő bányász múltat, részesei vagyunk a városi rendezvényeknek. Tanulóink egy része helyi
cégeknél tölti szakmai gyakorlatát, tanulmányai befejeztével munkalehetőséget is ott talál. A
Szakmák Éjszakáján kinyitjuk az iskola kapuját, és szórakoztató programok keretében
bemutatjuk a látogatóknak, mit tudnak diákjaink.
Iskolánkban rendhagyó órák, versenyek, előadások formájában tartalmas szakmai és kulturális
munka folyik.
Hagyományt őrzünk a „Nálunk, palócoknál” témahét keretében szűkebb szülőföldünk
szokásaira, értékeire figyelve, nemzeti ünnepeink előtt tisztelegve – kiemelten az aradi vértanúk
emléknapján a rendész fogadalomtétellel – és hagyományt teremtettünk az általános iskolás
diákok számára meghirdetett „Együtt a hon-és rendvédelemért” vetélkedőnkkel.
Megemlékezünk a jeles napokról, környezetvédelmi és nyelvi témahetet tartunk, évek óta
Operakalandra visszük diákjainkat.
A személyiségformálás, az egyéni képességek kibontakoztatásának, külső kapcsolatok
építésének kiváló lehetősége az érettségi feltételét jelentő közösségi szolgálat, amelynek
keretében tanulóink óvodáknál, a polgárőrség, a katasztrófavédelem kötelékén belül végeznek
hasznos tevékenységet; katonasírokat gondoznak vagy egyházi karitatív szolgálatot teljesítenek
– többen a kötelező időkereten is túl.
Az intézményünkben folyó munka technikai hátterét a kor műszaki követelményeivel lépést tartó
felszerelés, számítógépes osztály-, és szaktantermek biztosítják. Kollégium, digitális anyagban
is bővelkedő könyvtár, sportcsarnok és a rendészet speciális gyakorlatához szükséges tornaszoba
várja az iskolánkat választó tanulókat.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma,
Szakközépiskolája és Szakiskolája
Cím: 3100 Salgótarján Acélgyári út 73.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 32/ 431-733
Faxszám: 32/ 513-070
Honlap: www.eu-starjan.sulinet.hu
e-mail cím: kanizsai@eu-starjan.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Zsolnai Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Erősné Liptai Csilla
Nyílt nap: 2017. november 20-21-22.
Szülői értekezlet: 2017. december 04.

Képzési forma

KÍNÁLATUNK
Jellemzők

Tagozat
kód
szakgimnázium
7102
Gyakorló ápoló OKJ 54 723 02
szakgimnázium
7101
Gyakorló mentőápoló OKJ 54 723 01
szakgimnázium
Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
7103
OKJ 54 723 03
szakközépiskola
7204
Szociális gondozó és ápoló OKJ 34 762 01
Kollégiumi elhelyezés: igény szerint biztosított

Felvehető
létszám
34
17
17
28

Az oktatás során törekszünk arra, hogy a tanulókat használható tudással ellátva, duális
szakképzésben oktassuk, hogy szakképesítésük megszerzése után megfeleljenek a
munkaerő-piaci igényeknek. Tanulóink számára gyakorlóhelyeket biztosítunk, akik a
tanulószerződések megkötésének lehetőségét nyújtják. A klinikai gyakorlóterületek, élve a
duális szakképzés adta lehetőségekkel a későbbiekben a munkába állásában is támogatják
tanítványainkat. Megragadunk minden alkalmat arra, hogy tanulóink sikerélményhez
juthassanak, aktív részesei legyenek iskolánk és partnereink szakmai rendezvényeinek.
Tanulóink évek óta sikeresen szerepelnek az országos versenyeken, ezzel is bizonyítva
képzésünk sikerességét.
Ösztöndíjak: Útravaló Út az érettségihez, Út a szakmához, Ápoló leszek, Szabóky
Adolf Szakképzési Ösztöndíj
Felvétel a tanulmányi eredmények alapján és szükséges az egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés.
Választható idegen nyelvek: angol vagy német.
A szakgimnáziumi oktatás lehetőséget nyújt az egészségügyi ágazat szakmai elméleti és
gyakorlati ismereteinek elsajátítására, a készségek fejlesztésére, a közép- és emelt szintű
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érettségire történő felkészülésre, az érettségi utáni szakképzésre, a felsőfokú
továbbtanulásra.
A képzés a 12. évfolyamon érettségi vizsgával zárul, melynek része a kötelező érettségi
tárgyak (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) mellett az
egészségügy ismeretek szakmai érettségi vizsgatárgy is. Az egészségügyi ágazatban
általános ápolási és egészségügyi asszisztens végzettséget szereznek.
A szakképző évfolyam teljesítése után OKJ szakképesítést, szakképesítés-ráépülést
szerezhetnek. A szakképző évfolyam képzési ideje csak egy tanév, mivel az előző négy év
szakmai tanulmányai beszámításra kerülnek. Az egészségügyi ágazatban lehetőség van
iskolarendszerben, ingyenesen, még egy tanév alatt, ráépülő szakképesítést megszerezni,
azaz ingyenesen - a feltételek teljesítése után - két szakképesítés szerezhető.
Szakgimnáziumi 4+1 éves képzések:
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team
tagjaként végzi.
A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik,
kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás
megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban. (7102 kód) A
szakképesítés a hiányszakmák közé tartozik.
A gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az
egészségügyi team tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi
szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban
kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz
részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában. (7103 kód)
A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik team tagjaként
(orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és
ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg
illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg
ellátásában közreműködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező
bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi. (7101 kód)
Szakközépiskola 3+2 éves képzés:
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a
fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén
szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a
kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik.
Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási,
fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre
szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén
elsősegély nyújtására is képes. (7204 kód) A szakképesítés a hiányszakmák közé tartozik.
Szakközépiskolai képzés keretében a tanulók a 9-11. évfolyam teljesítése és a szakképesítés
megszerzése után két év alatt iskolarendszerű nappali képzésben érettségi bizonyítványt is
szerezhetnek!
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Cím: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 35/300-563
Faxszám:35/300-975
Honlap: www.szentgyorgyi-bgy.hu
e-mail cím: szentgyorgyi.bgy@gmail.com
Tagintézmény-vezető: Sinkóné Szrenka Anikó
Pályaválasztási felelős: Vajda Andrea
Nyílt nap:2017. november 24. péntek, 8 óra
Szülői értekezlet: 2017.november 24. péntek, 17 óra
KÍNÁLATUNK
Képzési forma
szakgimnáziu
m

Tagozat
kód
8111

Jellemzők

Felvehető
létszám
34

gyakorló ápoló OKJ 54 723 02
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés:
általános ápolási és egészségügyi asszisztens OKJ
52 720 01
nappali képzés, 4+1 év
szakgimnáziu
34
8112
szoftverfejlesztő OKJ 54 213 05
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
m
szakképesítés:
irodai informatikus OKJ 52 481 02
nappali képzés, 4+1 év
szakgimnáziu
34
8113
fitness-wellness instruktor OKJ 54 813 01
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
m
szakképesítés:
regeneráló balneoterápiás masszőr OKJ 51 726 01
nappali képzés, 4+1 év
szakgimnáziu
34
8114
szoftverfejlesztő NYEK OKJ 54 213 05
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető
m
szakképesítés:
irodai informatikus 52 481 02
nappali képzés, 1+4+1
Kollégiumi elhelyezés: Madách Imre Kollégium 2660, Balassagyarmat, Régimalom u. 4.
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A középiskolai felvételi eljárás:
Iskolánkba központi írásbeli vizsga nincs. A Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik,
az átlagok számításának módja:
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 (informatika ágazat: informatika, egészségügyi
ágazat: biológia, sport ágazat: testnevelés)
Az iskolába történő felvétel feltétele 3,0 tanulmányi átlag.
Alkalmassági vizsga
A szakgimnáziumi osztályokba való felvétel feltétele az alkalmassági vizsgálaton való
megfelelés. A sport osztályba való jelentkezés feltétele az egyesületi keretek közötti sportolás, a
sportegészségügyi alkalmassági, valamint a fizikai képesség felmérési vizsgálaton való
megfelelés.
Az alkalmassági vizsga időpontja: 2018. március 2.
A felvételi eljárás lebonyolítása
Minden szakra az általános felvételi eljárás keretében 2018. február 19-ig kell jelentkezni.
Az ideiglenes felvételi jegyzéket 2018. március 14-én hozzuk nyilvánosságra.
Az iskolánkba jelentkező tanulókat 2018. április 27-ig értesítjük a felvételről vagy az
elutasításról.
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SALGÓTARJÁNI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
Mikszáth Kálmán Gimnáziuma,
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája És Szakiskolája
Balassagyarmat
Cím: 2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26.

OM azonosító: 203048

Telefonszám: 35/501-190
Faxszám: 35/301-966
Honlap: www.mkkevig.sulinet.hu
Email cím: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu
Tagintézmény vezető: Zérczi Miklós
Pályaválasztási felelős: Tácsik Eszter
Nyílt napok: 2017. november 15. 0800, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.
(Vármegyeháza épülete, díszterem).
Szülői értekezlet: 2017. november 15. 1500, Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.
(Vármegyeháza épülete, díszterem)
KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Jellemzők

Tagozat
kód

szakgimnázium

9111

szakgimnázium

9112

szakgimnázium

9113

szakgimnázium

9114

szakgimnázium

9115

XXVII. Vendéglátóipar ágazat,
Vendéglátásszervező (54 811 01)
kimeneti lehetőséggel
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXXVIII. Rendészet és közszolgálat
ágazat Közszolgálati ügyintéző
(54 345 01) kimeneti lehetőség
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XIII. Informatika ágazat,
Informatikai rendszerüzemeltető
(54 481 06) kimeneti lehetőséggel
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXV. Ügyvitel,
Irodai titkár (54 346 03) kimeneti
lehetőséggel
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
XXVI. Kereskedelmi ágazat
Kereskedelmi képviselő
OKJ 54 341 02
(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely
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Felvehető
létszám
34 fő

30 fő

34 fő

34 fő

34 fő

szakközépiskola

9221

szakközépiskola

9222

szakközépiskola

9223

szakközépiskola

9224

szakképzési
hídprogram

17. Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport,
Eladó OKJ 34 341 01
18. Vendéglátás-turisztika
szakmacsoport
Szakács OKJ 34 811 04
18. Vendéglátás-turisztika
szakmacsoport
Pincér OKJ 34 811 03
18. Vendéglátás-turisztika
szakmacsoport
Cukrász OKJ 34 811 01
HÍD II program, 17. Kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció
szakmacsoport (2 éves képzés)
Élelmiszer-, vegyiáru eladó (Eladó)
OKJ 31 341 05

28 fő
28 fő
28 fő
28 fő

10 fő

Kollégiumi elhelyezés: igény esetén a Madách Imre Kollégiumban
Iskola bemutatása, felvételi követelmények:

Iskolánk 2015. július 1-től a Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézménye. A
korábbi több évtizedes képzési struktúráját megőrizve a következő területeken képez
szakembereket:
Szakgimnáziumban:
Szakközépiskolában:
- Kereskedelem,
- Kereskedelem-marketing,
- Vendéglátóipar,
üzleti adminisztráció,
- Informatika,
- Vendéglátás-turisztika
- Közgazdaság,
- Élelmiszeripar
- Rendészet és közszolgálat
szakmacsoportban
ágazatokban
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, kizárólag a tanulmányi eredmények alapján
történik a felvétel. Minden tanulónk számára pályaalkalmassági és egészségügyi
alkalmassági megfelelőség szükséges.
Egy idegen nyelvet kell tanulni, mely lehet az angol, vagy a német nyelv. A
támogatott szakmákat tanulók ösztöndíjban részesülhetnek a megfelelő
követelmények teljesítése esetén. A szakközépiskolában a sikeres szintvizsgát
követően diákjaink tanulószerződést tudnak kötni. A szakgimnáziumba járók esetén
pedig az érettségi feltételét jelentő 50 óra közösségi szolgálat megszervezését
iskolánk biztosítja.
Pályázatok, a Diákönkormányzat és kollégáink segítségével diákjaink számára
biztosítunk lehetőséget különféle programokban való részvételre.
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A SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEKRŐL
Minden ágazatban a 4+1 éves szakgimnáziumi képzéssel 2 féle végzettséget lehet szerezni:
 érettségi bizonyítványt
 vagy 4 év alatt egy alacsonyabb szintű OKJ bizonyítványt
 vagy 5 év alatt egy magasabb szintű OKJ bizonyítványt
XXVI. Kereskedelem ágazat esetén:
Az érettségivel megkaphatja a tanuló a 34 341 01 OKJ számú ELADÓ végzettséget, vagy 5 év
alatt az 54 341 02 OKJ számú KERESKEDELMI KÉPVISELŐ szakképesítést szerezheti
meg.
Az eladó bármilyen profilú kereskedelmi vállalkozásban alkalmazható, ahol feladata a vevők
tájékoztatása és kiszolgálása, az áruk eladótéri kihelyezése.
A kereskedelmi képviselő a vállalkozásnál kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos
ügyeket intéz, különböző árukat és szolgáltatásokat ad el, kereskedelmi ügyleteket közvetít. Az
eladó és a vevő között, cégképviseletet lát el.
XXV. Ügyvitel ágazat esetén:
Az érettségivel megkaphatja a tanuló az 52 841 02 OKJ számú ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
ÜGYINTÉZŐ végzettséget, vagy 5 év alatt 54 346 03 OKJ IRODAI TITKÁR szakképesítést lehet
megszerezni.

Az ügyfélszolgálati ügyintéző kapcsolatot teremt és tart fenn személyesen, írásban, telefonon
vagy elektronikus kommunikációs csatornákon az ügyfelekkel, érdeklődőkkel, betartva a
viselkedés udvariassági formáit, valamint a protokoll szabályokat. Munkájához kapcsolódóan
elkészíti a szükséges dokumentumokat, és megfelelően kezeli azokat.
Az irodai titkár számítógép-kezelés és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási
kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban,
intézményekben, ügyintézői és titkári feladatokat lát el.

XXVII. Vendéglátóipar ágazat esetén:
Az érettségivel megkaphatja a tanuló a 34 811 03 OKJ számú PINCÉR végzettséget, vagy 5
év alatt az 54 811 01 OKJ számú VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ szakképesítést szerezheti
meg.
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el, fogadja a vendégeket, ételeket,
italokat szolgál fel.
A vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodói feladatokat ellátó
szakember, aki jól ismeri a szakács és a pincér munkaköröket is. Irányítja, szervezi, ellenőrzi a
beszerzést, raktározást, termelést, értékesítést és szolgáltatást. Rendezvényeket szervez, és
aktívan részt vesz a marketingtevékenységben.
XIII. Informatika ágazat esetén:
Az érettségivel megkaphatja a tanuló az 52 481 02 OKJ számú IRODAI INFORMATIKUS
végzettséget, vagy 5 év alatt az 54 481 06 OKJ számú INFORMATIKAI
RENDSZERÜZEMELTETŐ szakképesítést lehet szerezheti meg.
Az irodai informatikus kisebb céges hálózatokat épít ki, felügyeli, karbantartja. Számítógépek és
perifériáik hardveres szerelésit, karbantartási és javítási munkáit végzi el.
Az informatikai rendszerüzemeltető mélyebb hálózati szaktudással és operációs rendszerismerettel
rendelkezik, továbbá hálózatok biztonságának menedzselése is feladata.

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat esetén:
Az érettségivel megkaphatja a tanuló az 52 345 04 OKJ számú KÖZSZOLGÁLATI
ÜGYKEZELŐ végzettséget vagy 5 év alatt az 54 345 01 OKJ számú KÖZSZOLGÁLATI
ÜGYINTÉZŐ szakképesítést lehet szerezni.
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A közszolgálati ügykezelő végzettséggel például a következő munkakörök tölthetők be:
vagyonőr, testőr, parkolóőr, közterület-felügyelő.
A közszolgálati ügyintéző kormányablakoknál, önkormányzatoknál, egyéb hivataloknál végez
ügyviteli tevékenységet, de ha az itt végzettek a Rendőr szakközépiskolákban kíván
továbbtanulni, úgy az ottani képzési idejük rövidül.
Az érettségi és az alacsonyabb szintű OKJ-s bizonyítvány megszerzése után lehetőség van más
ágazathoz tartozó képzésben továbbtanulni, de akkor 2 év alatt lehet magasabb szintű OKJ
bizonyítványt szerezni.

SZAKKÖZÉPISKOLA
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az
ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja
a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket,
fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok
ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint
az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára
éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátóipari egységekben.
Az eladó szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a
kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.
A HÍD-PROGRAMRÓL
2 éves képzés
Élelmiszer-, vegyi áru eladó (részszakképesítés) 31 341 05 OKJ számú
A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk
raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri
kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk
beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű
működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

27

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj
(252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet)
Akár havi 50.000 Ft szakiskolai ösztöndíjat is kaphatnak a hiányszakmát tanuló
szorgalmas diákok.
Ez idáig csak a szakiskolai tanulók kaphattak a kormányrendeletben kiadott
szakmákban szakiskolai ösztöndíjat, de a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról
szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet alapján a jövőben a szakgimnáziumban
tanulók is jogosultak már a szakmatanulást ösztönző juttatásra az adott tanévre
vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítésekben.
Az ösztöndíj tanulmányi eredményük alapján az államilag támogatott nappali, iskolai
rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók részére az 1. szakképesítésükre nyújtható.
A szakiskolai vagy szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra attól a
tanévtől kezdődően válik jogosulttá, amelyben az általa szakképzési évfolyamon tanult
szakképesítés hiány-szakképesítésként kerül meghatározásra. Új változás tehát, hogy
valamennyi évfolyamon hiány szakképesítést tanuló jogosulttá válik az adott tanévben
szakiskolai ösztöndíjra.
A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók kétféle esetben és időben
jogosultak a szakiskolai ösztöndíjra:
az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó
hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára felkészítő
13. évfolyamon,
az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem
tartozó hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés esetében a szakmai vizsgára
felkészítő 14. évfolyamon.
Valamennyi jogosult tanuló a tanulmányait lezáró szakmai vizsga utolsó vizsgarésze
vizsgaidőszakának végéig jogosult az ösztöndíjra.
Nem részesülhet ösztöndíjban az előírt tanulmányi eredményt el nem érő tanuló:
aki az adott félévben, az azt megelőző félévben szakközépiskolai és szakiskolai
tanulmányok esetében 2,51,
szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt
ért el vagy valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott.
Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani a tanév első félévében az előző
tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév második félévében a félévi értesítőben
szereplő tantárgyak osztályzatainak számtani átlagaként meghatározott tanulmányi
átlageredmény alapján.
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Az ösztöndíj mértéke:
Szakiskolában és szakközépiskolában:
- az 1. szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10 000 forint.
- az 1. szakképzési évfolyam első félévét követően a további félévekben a
tanulmányi átlageredmény szerint sávosan növekszik:
- 2,51 és 3,0 között: 10 000 forint,
- 3,01 és 3,5 között: 15 000 forint,
- 3,51 és 4,0 között: 20 000 forint,
- 4,01 és 4,5 között: 27 000 forint,
- 4,51 és 5,0 között: 35 000 forint.
Szakgimnáziumi tanulmányok esetében, ha a tanulmányi átlageredmény:
- 3,01 és 3,5 között: 20 000 forint,
- 3,51 és 4,0 között: 30 000 forint,
- 4,01 és 4,5 között: 40 000 forint,
- 4,51 és 5,0 között: 50 000 forint.

A Salgótarjáni Szakképzési Centrum tagintézményeiben oktatott szakközépiskolás,
várhatóan ösztöndíjas hiányszakmák a 2018-2019-es tanévben:
34-582-03 Épület- és szerkezetlakatos
34-521-03 Gépi forgácsoló
34-521-06 Hegesztő
34-521-04 Ipari gépész
34-582-14 Kőműves
34-582-09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
34-521-09 Műanyagfeldolgozó
34-542-06 Női szabó
34-541-05 Pék
34-762-01 Szociális gondozó és ápoló
34-522-04 Villanyszerelő
34-522-03 Elektronikai műszerész
34-582-04 Festő, mázoló, tapétázó
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Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanulók ösztöndíja
(322/2016. (X. 27.) Korm. rendelet)
A Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló, tanulói jogviszonyának fennállása alatt
évfolyamonként legfeljebb két tanéven keresztül ösztöndíjban részesülnek.
A Szakképzési Hídprogramok azoknak a fiataloknak adnak esélyt és lehetőséget, akiknek a
tanulás korábban csak kudarcélményt adott, és emiatt nem tudták befejezni az általános
iskolát. Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét,
és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait a
Szakképzési Hídprogramban folytathatja.
A Hídprogramok segítik őket abban, hogy bennmaradjanak vagy visszataláljanak az oktatásképzés világába. A személyre szabott fejlesztő oktatás visszaadhatja önbecsülésüket, lehetővé
teszi, hogy szakmát tanuljanak, megtalálják és megállják helyüket az életben.
Megalapozhatják a szakképzésbe való bekapcsolódást, megszerezhetik a szakmatanuláshoz
nélkülözhetetlen kompetenciákat.
Az ösztöndíj mértéke a Szakképzési Hídprogram első évfolyamán havonta 8 ezer forint,
második évfolyamán havonta 10 ezer forint.
A Hídprogram évfolyamát a tanítási év végéig sikeresen teljesítő tanuló további meghatározott
összeg alapján számított kéthavi ösztöndíjat kap egy összegben.
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SZAKGIMNÁZIUM
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Autószerelő
A szakképesítés azonosító száma: 54 525 02
Szakképesítés megnevezése: Autószerelő
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 4+1 év, vagy érettségi
után 2 év
A képzés megkezdésének feltételei:
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére
vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és
beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak
főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki
állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat
készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a
technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az
autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést
hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

Informatikai rendszerüzemeltető
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 06
Szakképesítés megnevezése: Informatikai rendszerüzemeltető
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 4+1 év, vagy érettségi
után 2 év
Az Informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet
informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai
szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el. Megfelelő mélységű
(elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely
infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncepcionális
kérdésekben feladata elsősorban a döntések előkészítése, míg megvalósításban a koordináló
feladatok ellátása. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett
informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt
működésének és folyamatos frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás
biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez,
a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és középszintű
iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

Fodrász
A szakképesítés azonosító száma: 54 815 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos
képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra; 2
évfolyamos képzés esetén az első szakképesítési évfolyamot követően 160 óra
A vendégek haját mossa, női-, férfi-, és gyermek hajvágást végez, a hajat színezi, festi,
melírozza, szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, hajbetétet alkalmaz. Férfi arcot
borotvál. Hajmunkát végez.
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Közszolgálati ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: az első
szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A Közszolgálati ügyintéző munkája során személyesen, írásban, telefonon vagy elektronikus
kommunikációs csatornákon fogadja az ügyfelek megkereséseit. Kezeli a felmerült
problémákat, felvilágosítást, tájékoztatást nyújt az ügyfelek részére, válaszol a
szolgáltatásokkal vagy eljárásokkal kapcsolatos kérdésekre. Közigazgatási eljárás keretén belül
ügyeket kezel, jogkörében meghatározott eljárásokat folytat le. Gépírás, szövegszerkesztés
tudás birtokában adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el. Ügyviteli feladatokat lát
el.

Faipari technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 543 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11 évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A faipari technikus ismeri a biztonságos munkavégzéshez kapcsolódó általános- és a faipari
ágazatra vonatkozó előírásokat, szabályokat, és azok összefüggéseit. Képes a biztonságos
munkavégzéshez szükséges előírások megértésére, és a gyakorlatban való felhasználására.
Döntési helyzetekben figyelembe veszi a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat,
szabályokat, és azok összefüggéseit. Felelősséget vállal a munkavégzéshez szükséges
előírások, szabályok betartásáért, és a rábízott munkaterületen dolgozóknál annak
betartatásáért.
Ismeri a rönktéri, fűrészüzemi, készárutéri technológiai feladatokat. Meghatározza a szárítás
és gőzölés technológiai előírásait. A faipari termékek gyártásához szükséges alap-és
segédanyagokat, tulajdonságaik, felhasználási területük alapján kiválasztja és a technológiai
folyamatba illeszti. Alternatív megoldásokat keres az optimális gyártásra. A korpuszbútorok,
tároló bútorok, asztalok, ülőbútorok, fekvőbútorok, kiegészítő bútorok, irodai bútorok,
hajlított bútorok gyártási folyamatának tervezését, szervezését, a bútoripari szerelési
folyamat feladatait, illetve a kárpitos bútorok alapvető gyártási feladatait elvégzi.
Minőségellenőrzést végez és felelősséget vállal a termék minőségéért.Ismeri a műszaki
dokumentáció tartalmát, az egyes részeinek összefüggését, a gyártási feltételekkel való
kapcsolatát. A gépek, eszközök, technológiai eljárások közül kiválasztja, és a technológiai
folyamatba illeszti az adott bútoripari termék gyártásához legoptimálisabban használható
gépeket, eszközöket, technológiai eljárásokat. Nyitott az új technológia megoldások
keresésére és alkalmazására. A gyártási folyamatok tervezését önállóan vagy mérnöki
irányítással végzi, felelősséget vállal tevékenységéért, annak gyakorlatban történő
megvalósításáért. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét
alkalmazza.
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Számítástechnikai eszközöket és célszoftvereket használ. Ismeri a faipari CNC-gépek
felépítését, működteti és felügyeli a CNC gépeket.Az épületasztalos-ipari termékek, ajtók,
ablakok, beépített bútorok, lépcsők, korlátok és egyéb épületasztalos-ipari termékek gyártási
folyamatát tervezi és szervezi. Árnyékolástechnikai termékek, padlók, parketták gyártását
szervezi. Külső szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz, minőségellenőrzést végez.
Alapszinten ismeri a bútoripari idegen nyelvi szakkifejezéseket. Új idegen nyelvi
szakkifejezéseket önállóan szerez meg, munka tevékenységébe hasznosítja. Igényli a
bútoripari szakkifejezések gyarapítását, a folyamatos önképzés útján megszerzett idegen
nyelvi szókincset munkája során alkalmazza. Felelősséget vállal az idegen nyelvi
szakkifejezések szakszerű használatáért.
Ismeri a vállalkozások létrehozásának és működtetésének rendjét, azok egymásra épülését.
Képes a vállalkozások létrehozásának és működtetésével kapcsolatos új információk önálló
megszerzésére, feldolgozására és használatára. Döntési helyzetekben figyelembe veszi a
vállalkozások működésének alapvető szabályait, jogi következményeit. Felelősséget vállal a
saját tevékenységéért, és a rábízott munkaterületen dolgozó csoport munkájáért.

Környezetvédelmi technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a
környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját,
a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat. Környezetvédelmi
nyilvántartásokat kezel, adatszolgáltatást végez.

Gyakorló ápoló
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer területein az ellátó csapat tagjaként
végzi.
A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik,
kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző–,
gyógyító–, gondozó– és rehabilitációs folyamataiban.
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Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra, 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A gyakorló csecsemő– és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az
egészségügyi csapat tagjaként végezni, az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén.
Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia
szintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg
gyermekek ápolásában, gondozásában.
A szakápoló irányítása mellett:
Kommunikál a beteggel és a hozzátartozójával.Részt vesz az ápolási folyamat
megvalósításában. Alapápolást végez. Előkészíti a beteget a különböző beavatkozásokhoz.
Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok során. Sürgősségi eseteket felismer, megkezdi az
ellátást/riaszt.Kompetencia szintjének megfelelően közreműködik a prevencióban,
egészségnevelő tevékenységben, edukációban és rehabilitációban.Tevékenységét az –
egészségügyi dokumentációban – az érvényben lévő jogszabályban meghatározott előírások
szerint rögzíti.

Gyakorló mentőápoló
A szakképesítés azonosító száma: 54 723 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, 11. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A gyakorló mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén tevékenykedik csapat tagjaként
(orvos vagy mentőtiszt irányításával), illetve önállóan vesz részt a betegek mentésében és
ellátásában.
A mentés, mentési készenlét, mentési készenlétet igénylő őrzött szállítás esetén, a beteg,
illetve a sérült feltalálási helyén, vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, a beteg
ellátásában közreműködik.
Irányító csoport tagjaként segélyhívószámon érkező és egyéb mentést kezdeményező
bejelentéseket fogadja, értékeli, a beteg mentését megszervezi.

Kisgyermekgondozó,-nevelő
A szakképesítés azonosító száma: 54 761 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140
óra;
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2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra
szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott
kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői
tevékenységének következményeiért. A kisgyermeknevelő, érett felnőtt személyiség, aki
megfelelő empátiával képes fordulni a gyermekekhez és családjaikhoz, szakmai felkészültsége
alapján hitelesen tudja a családok felé közvetíteni a kisgyermekek nevelésével, fejlődésével
kapcsolatos tudását, ismereteit. Tiszteletben tartja a kisgyermek személyiségét, megfelelő
toleranciával rendelkezik a mássággal kapcsolatban. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi
és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi
tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a
gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és
egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés
szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki. A játék feltételeinek megteremtése mellett,
részt vesz a játékban úgy, hogy a gyermekek motivációja, kíváncsisága, játékkedve
fennmaradjon. Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi
biztonságot nyújt a kisgyermek számára. Segíti a gyermeket a világ megismerésében úgy, hogy
aktivitásra való igényét tiszteletben tartja, nem veszi el tőle a felfedezés örömét. Fogékonnyá
teszi a gyermekeket a művészetekkel szemben, a korosztálynak megfelelő zenei, vizuális és
anyanyelvi élmények tudatos és rendszeres közvetítésével. A gyermekek szociális készségét
fejleszti, olyan szabályok felállításával, amik érthetőek és betarthatóak, segíti a konfliktusok
megoldását és támogatja a gyermekek egymás felé irányuló pozitív kezdeményezéseit. A
szülőkkel állandó kapcsolatot tart, kompetenciájukat erősíti, rendszeresen beszámol a
gyermekükkel kapcsolatos napi eseményekről.
Kisgyermekek tevékenységével, fejlődésével kapcsolatos dokumentációt vezet.

Vendéglátásszervező
A szakképesítés azonosító száma: 54 811 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos
képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra (80 óra
termelési, 80 óra értékesítési területen).
A Vendéglátásszervező a vendéglátásban vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat ellátó
szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és gazdálkodási ismeretekkel és
továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó vállalkozások és az étkeztetési,
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtó egységek üzemeltetéséhez szükséges tervezői,
vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A vendéglátó egységekben végzi, irányítja,
szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási
tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység
szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot
tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a
hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó egységekben a biztonsági-, munka- és tűzvédelmi,
környezetvédelmi, higiénia, élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.
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Kereskedő
A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A szakképzett kereskedő irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű
működését, ellátja a nyilvántartással és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
Megszervezi és lebonyolítja az áruforgalmi tevékenységet. Vállalkozást hoz létre / szűntet
meg, gazdálkodást folytat. Marketing tevékenységet, piackutatást végez, felméri és elemzi a
piaci környezetet. A nyereséges gazdálkodás érdekében hasznosítja a piackutatás
eredményeit. E-kereskedelmi tevékenységet folytat

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli
és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére.
A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő
nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében,
lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő
gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit
a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az
analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.

Vállalkozási és bérügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A vállalkozási és bérügyintéző közreműködik a mikró-, kis- és középvállalkozások (kkv.)
alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában. Vezeti az
egyéni vállalkozók alapnyilvántartásait és elkészíti azok bevallásait. Alkalmas a vállalkozások
működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való
közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással,
illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes
pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában. Ellátja a
bérszámfejtéssel- és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat. A munkavállalókkal
kapcsolatos bér- és társadalombiztosítási ügyeket intézi, a nyilvántartásokat vezeti. Vezeti a
biztosítottak társadalombiztosítási lapjait, nyilvántartja a kifizetett ellátásokat, adatokat,
igazolásokat küld az illetékes társadalombiztosítási szerveknek.
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CAD-CAM informatikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A CAD-CAM informatikus terméktervezéssel, gyártással foglalkozó szervezet munkatársa, aki
tevékenyen vesz részt korszerű terméktervezési, gyártástervezési folyamatokban,
munkájához önállóan használja a korszerű informatikai eszközöket, üzemelteti a
rendelkezésre álló hardvereket és szoftvereket.
Feladata alkatrészek, összeállítások CAD szoftverrel történő modellezése, a termékről
reprezentatív műszaki dokumentáció készítése.
Feladata az alkatrészek megmunkálásának CAM szoftverrel való tervezése, a szükséges
szerszámok kiválasztása, a szerszámpályák generálása. A megmunkálást szimuláción keresztül
ellenőrzi, ha szükséges, korrekciót, javítást végez. Az elkészült szerszámpályákat az
alkalmazott CNC vezérlőhöz illeszti.
A tervezés eredményeként készült CNC programot szerszámgépre illeszti, elvégzi a
felszerszámozást és a szerszámbemérést.
Beállítja a munkadarab előgyártmányához tartozó megmunkálási koordinátarendszerét,
szimulálja, és végrehajtja a megmunkálási folyamatot.
Méréssel ellenőrzi az elkészült munkadarabot, ha szükséges korrekciót és javítást végez.
Munkája során ismeri és alkalmazza a szakterületre vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi
előírásokat.

Mechatronikai technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek,
berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.

Gyártástechnológiai technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 521 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében,
gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében,
szerelésében, karbantartásában és javításában.
pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket összeállítani és helyszínen szerelni
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Magasépítő technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 582 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények terveinek készítésével, az
épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével,
karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el.

Szoftverfejlesztő
A szakképesítés azonosító száma: 54 213 05
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és
fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt
szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához
szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek
paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói
követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai
rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A
funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré
integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez
szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést,
tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja,
dokumentálja a módosításokat. A Szoftverfejlesztő készségei megfelelnek az ágazati belépő
és középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.

Fitness-wellness instruktor
A szakképesítés azonosító száma: 54 813 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A fitness–wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness
klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez
és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi
állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben
ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a
legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való
hatékony közreműködésre.
39

Irodai titkár
A szakképesítés azonosító száma: 54 346 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi,
vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában
hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó
egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül
támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

Kozmetikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 815 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve
fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós
sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges
feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi.
Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és
saját egészségét, testi épségét.

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 841 11
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A logisztikai és szállítmányozási ügyintéző feladata a logisztikai tevékenységek tervezése,
lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a
szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban kiválasztani az áru továbbításához
legalkalmasabb fuvarozási módot, szükség szerint megtervezni az útvonalat.
Kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel.
Elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét.
Kockázatot csökkent a kereskedelmi ügyletnek megfelelő szállítmánybiztosítási ajánlattal.
Gondoskodik a különböző fuvarozók információkkal való ellátásáról.
Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ellenőrzi és kiadja a különböző fuvarokmányokat.
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Turisztikai szervező, értékesítő
A szakképesítés azonosító száma: 54 812 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A turisztikai szervező, értékesítő szakember turisztikai vállalkozások munkájában
szervezőként, előadóként, ügyintézőként és referensként képes a vállalkozás teljes körű
tevékenységét végezni, irányítani, szervezni és ellenőrizni vezetői szinten (utazási irodában,
idegenforgalmi hivatalokban, fizető-vendéglátás területén, szabadidőközpontokban). Ismeri
és alkalmazza a vállalkozás jogkövető működése érdekében a fogyasztóvédelmi előírásokat,
hivatalos levelet készít hagyományos és digitális formában, irodatechnikai berendezéseket
kezel, adatállományból egyszerűbb jelentést készít, értelmezi a turisztikai piac alapvető
kategóriáit, alakítja a turisztikai termékkínálatot, web alapú szoftvereket kezel, digitális,
elektronikai technológiát alkalmaz. Üzleti kapcsolatokat teremt hivatalos partnerekkel,
vendégekkel alkalmazva a különböző kultúrák érintkezési formáit.
A pályatükör szakmai része, kimeneteli követelmények:
A turisztikai szervező, értékesítő szakember a turisztikai piac sajátosságainak ismeretében
programokat kínál, utazási csomagot állít össze, az árualap értékesítéséhez kalkulációt készít,
árat képez, forgatókönyvet készít és az utazási programokhoz kapcsolódó dokumentumokat
készít, tölt ki és kezel. Az elszámoláshoz kapcsolódó gazdasági műveleteket végez. Utazási
információt nyújt, útitervet készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást szervez.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 347 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A különböző iparágak vállalatainál dolgozó idegen nyelvi kereskedelmi ügyintézők
kereskedelmi és gazdasági feladatkörrel – például beszerzési folyamatokkal, gyártási
folyamatokkal, értékesítési folyamtokkal, valamint munkaügyi, pénzügyi és számviteli
feladatokkal – foglalkoznak. Felelősségi körébe tartozik a vállalat gazdasági-kereskedelmi
levelezésének lebonyolítása, árajánlatok összeállítása, gyártástervezéshez szükséges
dokumentumok elkészítése. Képes elkészíteni munkaköri leírásokat és álláshirdetéseket,
valamint az bér- és fizetés elszámolásokat. Megtervezi és elvégzi a marketingintézkedéseket,
szervezi és optimalizálja munkafolyamatokat.

Államháztartási ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 04
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az államháztartási ügyintéző közreműködik a költségvetési tervezéshez kapcsolódó feladatok
elvégzésében, államháztartási területen a gazdálkodási problémák felismerésében,
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megfogalmazásában, a kincstári és egyéb szakmai bizonylatok elkészítésében, illetve
feldolgozásában részt vesz a pénzügyi, szervezési, irányítási rendszer működtetésében.
Közreműködik a költségvetés törvénytervezete, illetve a költségvetési rendelet-tervezet, az
elemi költségvetés, az éves költségvetési beszámoló, évközi államháztartási
adatszolgáltatások: költségvetési jelentések, mérlegjelentések elkészítésében és
beküldésében a Kincstár és az irányító szerv felé azok igényei szerint, elvégzi a saját munkaköri
leírásában szereplő pénzügyi, számviteli, hatósági feladatainak teljes körű adminisztrációját, a
kapcsolódó tevékenységek részleges adminisztrációját és elkészíti a kapcsolódó
dokumentumokat, segíti a belső és külső ellenőrök munkáját. Közreműködik a hazai, illetve
EU-s, vagy egyéb nemzetközi támogatások finanszírozói oldalon döntés előkészítésében,
lebonyolításában, elszámoltatásában, kedvezményezetti oldalon előkészítésében, pályázatok
benyújtásában, végrehajtásában, kapcsolódó dokumentációk, elkészítésében, források
lehívásában. Közreműködik ellátotti természetbeni, pénzügyi támogatások odaítélésében,
kifizetésében, dokumentálásában. Ellátja központi, vagy önkormányzati adóhatóságnál az
adó, bírság, illeték, vám kivetésével kapcsolatos feladatokat, a bevallások ellenőrzésével, a
jogszerű adózói magatartás kikényszerítésével kapcsolatos feladatokat. Alkalmas a
valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítására, szolgáltatására, az
elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának,
bizonylatokkal való alátámasztottságára a számviteli alapelvek betartásával.
A szakképesítéssel rendelkező képes:

Idegenvezető
A szakképesítés azonosító száma: 54 812 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 5 évfolyamos
képzés esetén a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon
(országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar vendégeket
megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti nevezetességeivel,
természeti értékeivel, idegen illetve magyar nyelven. Látogatókat kísér különféle helyeken (pl.
múzeumokban, kiállításokon, tematikus szórakoztató parkokban, gyárakban és egyéb ipari
létesítményekben). Közreműködik rendezvények lebonyolításában, megszervezésében.
Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a magyar
csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az utazás során
felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó adminisztrációt.
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Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
A szakképesítés azonosító száma: 54 343 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A banki termékértékesítő elsősorban a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások
hálózati egységeiben lát el feladatokat. Az ügyfelek részére szakszerű tájékoztatást nyújt a
termékekről, elősegíti az értékesítési és kockázati besorolását. Értékesíti a pénzügyi
szolgáltatási termékeket. Részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában.
Pénztárat és helyi értéktárat kezel, helyi ATM-et üzemeltet. Lakossági, mikro, kis és
középvállalati hiteleket értékesít, és részt vesz a hiteldöntés előkészítésében és
hiteladminisztráció folyamatában. A befektetési termékértékesítő a befektetési szolgáltató
hálózati egységeiben és központi adminisztratív területeken lát el feladatokat. Felelősségi
körébe tartozik a biztosítások megkötésével, ügyintézésével kapcsolatos tevékenység.
A valutapénztáros a vonatkozó jogszabályoknak és a belső eljárásrendnek megfelelően
képes önállóan valutát váltani, a pénzváltással kapcsolatos ügyintézői és pénztári,
pénzkezelői, értéktárosi teendőket elvégezni.

Gazdasági informatikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában
jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas
elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági,
statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények
kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági
feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata
továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a
lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az
információtechnológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági
információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a
korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.
Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési,
üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának
informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.
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Asztalos
A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a Faipar
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és
anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező
feladatok elvégzéséig terjed.

Elektrotechnikai műszerész
A szakképesítés azonosító száma: 34 522 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
szakközépiskola esetén
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos
szakembere.
Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, berendezések és műszerek bemérése, javítása
és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat
(hidegforrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek stb.) megkeresni és
megszüntetni.
Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket.
Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat

Épület- és szerkezetlakatos
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
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3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és
tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak
összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Festő, mázoló, tapétázó
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 04
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése –
előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák
végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül
részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

Hegesztő
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 06
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására
vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

Karosszérialakatos
A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés
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szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak
javítását, gyári értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz
karosszériaelemek készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi
húzató-padok, egyengető rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és
pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő berendezések használatával.

Kőműves
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 14
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség:
alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az
Építészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása
és bontása.

Női szabó
A szakképesítés azonosító száma: 34 542 06
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartalma:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt,
egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.
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Villanyszerelő
A szakképesítés azonosító száma: 34 522 04
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében az
Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és
készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos
berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó
vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést
szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos
gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart,
kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki
oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt
fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a
megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai
szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

Ipari gépész
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 04
Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az
üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben alkatrész felújítási,
szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységek végzése.

Népi kézműves
A szakképesítés azonosító száma: 34 215 01
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)
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Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák:
a képzés megkezdhető az e rendelet 6. mellékletében a
Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák
birtokában
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos
képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2
évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A Népi kézműves a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a
csipkekészítés, fajátékkészítés, faművesség, fazekasság, gyékény, szalma, csuhétárgykészítés,
kézi és gépi hímzés, kosárfonás, fonottbútor készítés, szőnyegszövés, takács mesterség,
nemezkészítés, népi bőrművesség területén megfelelő kompetenciával rendelkezik a
hagyományos technikák, technológiák, a motívum– és formakincs táji specifikus, anyanyelvi
szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai, korszerű használati és
dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– szakmairányának megfelelő mestersége területén a Kárpát – medence magyar és
nemzetiségi hagyományos népi kézművesség forma–, díszítményvilágának ismeretében
hiteles, a XXI. század környezet–, lakás– és viseletkultúrájának megfelelő funkcionális
kézműves tárgyakat létrehozni
– mesterségét érdeklődők számára bemutatni
– kézműves vállalkozást működtetni
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása szakmairányonként:
Csipkekészítő: Szaktudásával hozzájárul a Kárpát–medence magyar és nemzetiségi népi
kézművességén belüli történelmi hagyományainak megfelelő textilkultúra továbbéltetéséhez.
A megrendelő igényeit szem előtt tartva, megfelelő csipketechnikákkal létrehozott, funkcióba
helyezett alkotások megvalósítására megfelelő kompetenciákkal rendelkezik. Korábbi korok
csipkéit rekonstruálva, újratervezve, új a mai kor elvárásainak megfelelő textíliákat készít
Faműves, fajátékkészítő: A Kárpát–medence magyar és a Magyarországon élő nemzetiségi
népi kézművességen belül a faműves és fajátékkészítő szakma területén megfelelő
kompetenciával rendelkezik a hagyományos technikák, technológiák, motívum– és formakincs
táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása révén, természetes anyagokat felhasználva mai,
korszerű használati és dísztárgyak, ajándéktárgyak elkészítésére.
A hagyományos faműves, fajátékkészítő szakma területén olyan tárgyak megalkotására képes,
melyek a népi formavilágnak megfelelnek, és a mai lakáskultúrában is felhasználhatóak. Ismeri
és használja a hagyományos alapanyagokat, de képes a modern technológiákat is alkalmazni
mind az anyag–előkészítésben, mind a tárgyalkotásban, díszítésben.

Bányaművelő
A szakképesítés azonosító száma: 34 544 02
Szakképesítés megnevezése: Bányaművelő
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
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Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Mélybányászati szén-, érc-, ásvány bányák: művelési, termelési feladatainak elvégzése,
jövesztő, szállító, rakodó és kiszolgáló gépeinek üzemeltetése, az üzemeltetéshez kapcsolódó
gépellenőrzési, kezelési, karbantartási és technológiai, valamint váratlanul felmerülő
munkaszervezési feladatok végrehajtása.

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
A szakképesítés azonosító száma: 34 541 08
Szakképesítés megnevezése: Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák
teljesítése
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3.
mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének
megfelelően az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer
értékesítéséig.
A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből
adódó egyedi lehetőségeket.
Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös
figyelmet fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra.
Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül
vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett
házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében.
Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.)
biztosít.
A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti
lehetőségeit.

Müanyagfeldolgozó
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 09
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3 számú mellékletében a
8.Vegyipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: szakközépiskola
estében
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Hőre lágyuló és hőre keményedő polimereket (adalék, töltő-, és segédanyagokat) feldolgozó
gépek és segédberendezések beállítása, üzemeltetése, karbantartása, valamint ezekkel
történő kész vagy félkész termékek gyártása.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a termék, a műanyag feldolgozó gép és segédberendezések dokumentációjának
megismerésére
- kiválasztani/alkalmazni a megadott termék paraméterekhez legjobban megfelelő polimert
és egyéb (töltő, segéd, adalék stb.) anyagokat
- kiválasztani/alkalmazni a megfelelő műanyag feldolgozó gépet és segédberendezéseket
- meghatározni és beállítani a feldolgozás paramétereit
- kezelni, felügyelni és karbantartani a műanyag feldolgozó gépcsoportot
- részt venni a minőségirányításban
- a munkához kapcsolódó dokumentáció vezetésére

Rendészeti őr
A szakképesítés azonosító száma: 34 861 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Közszolgálat szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 9. évfolyamot
követően 140 óra, 10. évfolyamot követően 140 óra.
A Rendészeti őr a szakképesítéssel rendelkező személy szakképesítése tekintetében
megnevezve Rendészeti őr a szakmai ismereteinek megfelelő, az alábbiakban felsorolt
tevékenységeket a szakmai, valamint a vonatkozó munkabiztonsági előírások betartásával, az
adott munkaszervezet belső szervezeti rendjének megfelelő irányítással, vagy önállóan végzi
el.

Szociális gondozó és ápoló
A szakképesítés azonosító száma: 34 762 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Gyakorlati képzési idő aránya: 40 % (az összefüggő szakmai gyakorlat és a szakmai
készségfejlesztés is beleértendő)
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzéseknél az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos
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képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2
évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos
ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges
szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és
munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos
és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs
tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap– és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha
szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A
munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Eladó
A szakképesítés azonosító száma: 34 341 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: A képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Az eladó szakember a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az
eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő
előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el.
Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a
kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

Szakács
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 04
Szakképesítés megnevezése: Szakács
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a
vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az
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elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára
éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben.

Fogadós
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 06
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A fogadós legfontosabb feladata, a turizmusban résztvevő hazai- és külföldről érkező
vendégek, fogadókban történő szakszerű kiszolgálása, ellátása: a vendéglátóegységhez fűződő
szervezési, gazdálkodási, üzletviteli és marketing alapok ellátása, a vendégek fogadása,
kiszolgálása, a fogadó konyhájához és étterméhez fűződő alapvető vendéglátóipari
tevékenységek-, továbbá a vendégek programjainak szervezéséhez és lebonyolításához
fűződő segítő tevékenységek ellátása.

Pék
A szakképesítés azonosító száma: 34 541 05
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
A képzés megkezdésének feltételei: iskolai előképzettség vagy bemeneti kompetenciák
teljesítése
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3.
mellékletben az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a
technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények
betartásáért.

Pincér
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Vendéglátás-turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
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Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati
egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az
ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja
a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

Cukrász
A szakképesítés azonosító száma: 34 811 01
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3 számú mellékletében a
Vendéglátás- turisztika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint
szervezettfelnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket,
fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli
változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre.

Gépi forgácsoló
A szakképesítés azonosító száma: 34 521 03
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3 évfolyamos
képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140 óra; 2
évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely,
tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek
alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott
műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

54

Gépjármű mechatronikus
A szakképesítés azonosító száma: 34 525 02
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3 év
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a közlekedés
szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában.
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően
140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.
A gépjármű mechatronikus a gépjárművek sorozatgyártásában a gyártósorról lekerülő új autó
műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus
rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja, vagy megjavíttatja az előforduló
hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre.

Központifűtés- és gázhálózati rendszerelő
A szakképesítés azonosító száma: 34 582 09
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 3
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető az e rendelet 3. számú mellékletében a
Gépészet szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
Szintvizsga: nappali rendszerű oktatás vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett
felnőttoktatás esetén kötelező
Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
3 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 140 óra, a 10. évfolyamot követően 140
óra; 2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést,
gázberendezést beszerel.
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3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.
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főigazgató
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szakmai főigazgató helyettes
Tarnóczi Csilla
gazdasági főigazgató helyettes
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