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Tájékoztató a 2021-2022. tanévre általános iskolásoknak
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Neked szól, ha....

Képzéseinkről

A hozzáadott érték

Életre szóló döntés előtt állsz: szakmát választasz. Segítünk, hogy
olyan mun
kád legyen, amiben jó
vagy és amit igazán szeretsz!

Bemutatjuk a szakképzés megújult rendszerét és ezen keresztül
pedig több, mint 100 szakmánkkal
ismertetünk meg, hogy biztosan a
számodra legmegfelőbbet választ
hasd.

Mi nem csak szaktudást bizto
sítunk: számos lehetőséggel támo
gatjuk a szakmához vezető utad,
megmutatjuk mentorprogramjain
kat, tehetséggondozó projektjein
ket és a képzéssel járó extra jut
tatásokat!
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Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2020.12.04.

egyszerűen

Válaszd a leginkább

hozzád illő

2021.01.23.

2021.02.08.

olyan munkád
legyen, amiben

jó vagy és
amit

igazán

szeretsz!
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2021.01.28.
14:00
Pótló írásbeli
felvételi vizsga

Értesítés
a központi írásbeli
eredményeiről

szakmát.

Segítünk, hogy

10:00
Központi írásbeli
felvételi vizsga

Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

2021.02.19.

2021.02.23. - 03.12.
Részvételi
a szóbeli
felvételin

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési
lap leadása

2021.04.30.

2021.03.22-23.

Értesítés
a felvételi
eredményről

2021.05.10-21.

2021.03.16.

Tanulói
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola
igazgatója rendkívüli felvételi
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

A középfokú iskola
eddig az időpontig
nyilvánosságra
hozza a jelentkezők
felvételi jegyzékét

Hogyan
hogyan

válasszak,

jelentkezzek?

A szakiskolába jelentkezés feltétele a Tanulási
Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság határozatának megléte.

Fontos lépések:
1. Érzelmi döntések

Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

4. Jelentkezz jól, kerülj be!
Ne bízd a véletlenre!
2. Beszélgess el magaddal, nem para!

Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel.
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.
Felkészültség = előny.

• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?
• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,
odafigyelést igénylő munkákat?
• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?
• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?
• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy
a humán vonal az erősségem?

5. Jobb vagy, mint mások?
Segítünk bebizonyítani!
3. Olvass utána és dönts ésszerűen,
de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szakmákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd
az ösztöndíjas vagy tehetséggondozó programjainkat!
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

www.bkszc.hu
Itt is megtalálsz
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A szépség

belőlünk
fakad.
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Erzsébet Királyné
Szépészeti Technikum
www.sisy.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 004
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Budapesten jelenleg a miénk
az egyetlen olyan állami fenntartású iskola, ahol ingyenes
kozmetikustechnikus-, kéz- és
lábápoló-technikus
(kézápoló
és körömkozmetikus, speciális lábápoló szakmairányokkal)
valamint fodrászképzés folyik

SZÉPÉSZET ÁGAZAT
Manapság a szépségiparnál csak az informatika fej
lődik gyorsabban és dinamikusabban. A növekedés
Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors
fejlődése a szépségiparban is szükségessé tette a magas technológiai tudást. Az ágazatban tudással mega
lapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható
szolgáltatásra van szükség valamennyi területen,

ezért a kozmetikus, a fodrász és a kéz- és lábápoló
szakemberek technikusi képzés keretében a szakképzettség megszerzése mellett érettségi bizonyítványt is
szereznek. Az ágazat szakmái jó választást jelentenek
mindazoknak, akiket érdekel a szépség, a divat, az új
dimenziók megismerése.

Fodrász
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Fodrász
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 01
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szépség

nem minden,

de kezdetnek

jó...

elég
szerintünk!

Választható képzések
és szakmairányok
5 éves technikumi
képzésben:

• Fodrász
• Kéz- és lábápoló technikus
Szakmairányai:
Kézápoló és köröm
kozmetikus
Speciális lábápoló
• Kozmetikus technikus

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakmához tartozó szolgáltatások magukba fog
lalják a haj-, a fejbőr, arcszőrzet formázását, tisztítását,
ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz
haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász
szolgáltat nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.
Kompetenciaelvárás:
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóké
pesség, kommunikáció, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• Vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál objektív és szubjektív szempontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök esetében;
• Tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását,
szakáll, bajusz formázását, hajvágási, hajszárítási
technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasznál
ással;
• Megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza
a meg
felelő termékeket, technológiákat, szükség
szerint;
• Elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmaz
za a szükséges technológiákat, technikákat, hajszá
rítást;
• Megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási
technológiákat, technikákat és alkalmi hajviseletet
készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével,
díszítés alkalmazásával;
• Minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendé
gének az otthoni hajápoláshoz és hajformázáshoz.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel
foglalkozni, mások esztétikus megjelenéséhez hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek,
eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani,
irányítani.
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Kéz-, és lábápoló
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Kéz- és lábápoló technikus
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 02
• A szakma szakmairányai:
Kézápoló és körömkozmetikus, Speciális lábápoló
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány, Speciális lábápoló szakmairány.

Kézápoló és körömkozmetikus szakmairány:
A kézápoló és körömkozmetikus az egészséges
kéz könyöktől ujjhegyig történő szakszerű, tervszerű, biztonságos kezelését, ápolását, díszítését, illetve
az egészséges kézen/körmön a műköröm szakszerű, egészséget nem veszélyeztető felépítését, töltését,
díszítését, annak eltávolítását végzi speciális anya
gokkal, eszközökkel és technológiákkal. A szolgáltatás
során a diagnosztizálás eredménye alapján meghozott
felelős döntéssel kezelési tervet állít fel, előkészíti a
szolgáltatást, hagyományos, vagy francia manikűrt
végez. Sablonos, tipes vagy körömágyhosszabbító
technikával, porcelán, zselé, vagy egyéb korszerű,
professzionális anyagok alkalmazásával műköröm
építést végez. Az adott körömnek megfelelően elvégzi a töltést és javítást, a kreatív, korszerű, mindenkori
divatnak megfelelő díszítést, egyénre szabott ápolást.
Szakszerűen távolítja el a műkörmöt. Tevékenysége
során szolgáltat, tanácsadást végez és értékesít. A
körömszalon üzemeltetése során vendégkapcsolati,
digitális adatrögzítési, pénzforgalmi adminisztratív és
higiéniai feladatokat is ellát.
Speciális lábápoló szakmairány:
A speciális lábápoló az egészség megőrzés és a prevenció szem előtt tartásával kezeli az egészséges
lábat és a betegség vagy túlterhelés következtében
lábon kialakult bőr és köröm elváltozásokat. Állapotfelmérést végez kikérdezéssel, tapintással, megfigyeléssel és szükség esetén diagnosztikai eszközök
alkalmazásával. Eredménytől függően dönt az orvosi
konzultáció szükségességéről. Az állapotfelmérés eredményének megfelelően megtervezi a személyre szabott
kezelést, kiválasztja a célszerű anyagokat, eszközöket,
technológiát. Felelős döntésének és a biztonsági szabályoknak megfelelően elvégzi a kezelést a kezelési
terv alapján. A kezelési folyamat elvégzése során kézi,
gépi, kombinált technológiát alkalmaz. Körömszabályozást, körömkorrekciót, nyomáspont mérést végez.
Fertőtlenít, sterilizál, szükség esetén sebfedést végez.
A kezelési tervnek megfelelően elvégzi az utókezelést.
A kezelési eredmény szinten tartásához készítményt
ajánl és értékesít. Elvégzi a speciális lábápoló szalon
működtetéséhez szükséges adminisztrációs és higiéniai feladatokat.
Kompetenciaelvárás:
Alkalmazható tudás tudás és felelősségteljes precíz
munkavégzés, empatikus magatartás. Jó ízlés, a divat
iránti fogékonyság, kreativitás.
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A szakképzettséggel rendelkező:
• képes a kéz- és lábápoló szalon működésének meg
tervezésére és a mindenkori hatályos jogszabályok
szerinti működtetésére;
• felkészül a kéz-és lábápoló szépészeti szolgáltatás
feladataira;
• megtervezi és előkészíti a szolgáltatást és a kezelési
tervnek megfelelően elvégzi a kéz-és lábápolás
folyamatát;
• elvégzi a köröm ápolását klasszikus-, francia vagy
japán manikűr technológia alkalmazásával;
• elvégzi az esztétikai lábápolást;
• megtervezi és elvégzi a bőr és köröm ápolási folya
matait kézen és lábon;
• a kéz és a láb körmein és a bőrön díszítést végez;
• kéz- és lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat
végez;
• Elvégez a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat.
Ajánlott minden fiatal számára, aki fontosnak tartja az
egészség megőrzését, az igényes, ápolt, divatos megjelenést és empatikus magatartással, kézügyességgel,
kreativitással kíván segíteni a szolgáltatást igénybe
vevőknek.

Kozmetikus
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Szépészet
• A szakma megnevezése: Kozmetikus technikus
• A szakma azonosító száma: 5 1012 21 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő
műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési tervet állít
össze, professzionális kozmetikumokkal dolgozik.
Hozzájárul és támogatja az ápoltság, higiénia, szépség
és egészség megőrzését.
Kompetenciaelvárás:
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóké
pesség, kiváló kommunikációs készség.

Meggyőztünk?

Nyitott kapukat
döngetsz,

várunk

							téged!
A szakképzettséggel rendelkező:
• kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez,
manuális és gépi módszerekkel;
• diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, kozmetikus
által kezelhető kozmetikai hibákat kezel;
• professzionális kozmetikumokkal dolgozik, azok alap, és hatóanyagait ismeri, és kiválasztja a bőrtípusnak
és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő
készítményt;
• tanácsot ad az otthoni bőrápolással kapcsolatban;
• speciális arc és testkezelést végez;
• megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rend
szeresen továbbképzéseken vesz részt;
• testkezelést végez manuálisan (testtekercselés, pakolások felhelyezése, testmasszázs);
• különböző test-és arcfestési technikákat alkalmaz;
• smink-technikákat alkalmaz.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel
foglalkozni, mások esztétikus, megjelenéséhez hozzájárulni.
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A karrier

az

iskolában

kezdődik!

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Gundel Károly Vendéglátó és
Turisztikai Technikum
www.gundeliskola.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 020
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A legrégebbi és máig legeredményesebb vendéglátó iskolá
ban arra helyezzük a hangsúlyt,
hogy tanulóink a lehető leg
szélesebb körű szakmai tapasz
talatot szerezzék meg a képzés so
rán. Ezt segítik elismert
szakoktatóink, a mai gasz
tro
nómiai
életet
meghatározó
gyakorlati helyeink is. A turisztika tagozatunk belépőt jelent a
turizmus bármely területére, a
rendezvény
szervezéstől a szállodai recepción és értékesítésen
át az utazási irodákig. A Gundel
hagyományőrzése és sokszínű
sége a biztosíték arra, hogy tő
lünk
kikerülve tárt karokkal
várják majd tanulóinkat a turiz
mus-vendéglátásban.
Iskolánkat ma is áthatja Gundel
Károly szellemisége: „A múlt
kötelez, a jövő követel tőlünk.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat
megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá
érdek
lődik a gasztronómia iránt, annak a turizmusvendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít.
Tanulmányok során a hagyományos magyar vendég
szeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor
az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti
és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai,
másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak,
emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is.
A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a
legkeresettebb szakmákat sajátítják el.

Cukrász
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS

„A kiválóság nem örökletes.
A minőség nem veled született.
Csak akkor

lehetsz

a legjobb, ha a legjobbakkal
veszed fel versenyt.”

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus - vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Nyelvi előkészítő évfolyammal is indul.

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési,
értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az
egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja
az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti,
koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.
Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képes
ség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség, nagy terhelhetőség.

Gundel Károly
Választható képzések
és szakmairányok
5 éves technikumi
képzésben:

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:
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• Cukrász szaktechnikus
• Szakács szaktechnikus
• Vendégtéri szaktechnikus
• Turisztikai technikus
Szakmairányai:
Turisztikai szervező
Idegenvezető

• Cukrász
• Szakács

A szakképzettséggel rendelkező:
• cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges
vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el;
• irányítja, szervezi, ellenőrzi - tulajdonosként, alkalmazottként - az árubeszerzési, a raktározási, a termelési,
az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket;
• közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a mun
kaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cuk
rá
szat
személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka
minőségét;
• ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen
nyelvi szókincsét;

• bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot;
• megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
• termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz
a cukrászati készítmények elkészítésében.
Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak
helyez
kedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott,
akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének
folytatni a későbbiekben.

Szakács
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 06

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Nyelvi előkészítő évfolyammal is indul.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és
irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas
szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el
olyan munkakörökben is, mint például a főszakács helyettes, főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető
helyettes, élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítése mellett
kulináris élményt is nyújt.
A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények
fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával
segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát.
Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, jó problémameg
oldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség.
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A szakképzettséggel rendelkező
• vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja, illet
ve végrehajtatja a meghatározott feladatokat;
• vezetőszakács pozícióban végrehajtatja az általa
meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel,
szükség esetén korrigáltat;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• irányítja és összehangolja a segédszemélyzet mun
káját;
• megérti és felhasználja a technológiai műveletek
leírásait idegen nyelven.
A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek
alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak,
érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos
feladatokat kínál.
Remek választás azok számára is, akik nyitottak
szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Vendégtéri
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Vendégtéri szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 08
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges:

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a
beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékeny
séget végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját
és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő
árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi
a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.
Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képes
ség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó szer
vezőkészség, kreativitás, együttműködő-képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• alkalmazza a működési szabályokat;
• üzleti levelezést folytat;
• kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze;
• figyelemmel kíséri az árukészletet;
• megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket
készít;
• kapcsolatot tart a szállítókkal;
• figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
• biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;
• kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
• ajánlatot készít megrendelők részére;
• rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;
• áruk beszerzése és árképzés;
• nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;
• tárgyal az ügyfelekkel;
• kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és
felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
• nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik
érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és
logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a
szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.
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Turisztikai
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Turisztikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 1015 23 07
• A szakma szakmairányai:
Idegenvezető, Turisztikai szervező

Nyelvi előkészítő, valamint két tanítási nyelvű évfo
lyammal is indul.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Választható szakmairányok: Idegenvezető szakma
irány, Turisztikai szervező szakmairány.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalko
zásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas
szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel,
munkatársakkal.

Idegenvezető szakmairány:
Az idegenvezető a külföldi és belföldi turistáknak
bemutatja az adott ország természeti és kulturális
értékeit, társadalmi, gazdasági és politikai helyzetét.
A megrendelő igényei szerint tárlatvezetést végez,
túrákat vezet, szórakoztató programokon vesz részt.
Magas szintű magyar és idegen nyelv tudásával
segíti a turistákat programjaik alatt, egyes esetekben tolmácsol. Munkáját gyalogosan, illetve többfajta
közlekedési eszközön végzi. Minden tevékenységéhez
alaposan felkészül a desztinációból, attrakciókból
és programokból, széleskörű műveltségét folyamatosan fejleszti. Telepített idegenvezetőként fogadja a
turistákat és ott tartózkodásuk ideje alatt fakultatív
programokat ajánl, szervez és lebonyolít le. Az idegenvezető az út során felelős a csoportért és az utazókért,
rendkívüli eseményeket szakszerűen, a szabályok betartásával kezel, jegyzőkönyvet készít. Az egész túra
alatt kapcsolatot tart az utazás szervezőjével, partnerekkel és szolgáltatókkal. Munkájának célja, hogy
a rábízott turistákat élményekkel teli, tartalmában
az elvárásoknak megfelelő utazáson kísérje, vezesse.
Az utazás, illetve programok alatt szakmailag helye
sen kezeli a különböző utas típusokat, nyitott, elfoga
dó, udvarias és toleráns magatartásával törekszik a
kellemes hangulat kialakítására és fenntartására. Az
utazással kapcsolatos elő és utómunkálatokat elvégzi: információkat gyűjt, szelektál, rendszerez a csomagtúrához, az utazás után idegenvezetői jelentést ír,
elszámol a rábízott pénzeszközökkel, egyéb javakkal,
tapasztalatait, ötleteit megosztja az utazás szervezőjével. Öltözete, megjelenése mindig az út jellegéhez és
az időjárási viszonyokhoz igazodik, személyi higiéniája
kifogástalan.
Turisztikai szervező szakmairány:
A turisztikai szervező több területen találkozik a turistával. Utazási irodában információt nyújt, útitervet
készít, menetjegyet, szállást foglal, és csoportos utazást
szervez. Marketing és értékesítési tevékenységet végez,
külföldi és belföldi partnerekkel kapcsolatot tart, beés kiutazásokat szervez, értékesít. Információkat gyűjt
különféle közlekedési eszközökről és szálláshelyekről,
ügyfelei igényeinek felmérése után tájékoztatást nyújt
utazásuk lebonyolításával kapcsolatban. Útiterveket
állít össze, menetjegyeket, vouchereket állít ki. A turista ott tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott
desztináció turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak szervezésében. Széleskörű
és naprakész tudással rendelkezik szakterületén. A turista rajta keresztül ismeri meg az adott desztinációt,
hagyományait, gasztronómiáját, kultúráját. A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen
nyelven is. Könnyen alakít ki emberi kapcsolatokat,
konfliktushelyzeteket jól kezel.
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Kompetenciaelvárás:
Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyi
tott, vállalkozó szellemű beállítottság, szervező-,
kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék.
A szakképzettséggel rendelkező:
• széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
• ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
• magas szinten kommunikál szóban és írásban, ma
gyar és idegen nyelven, információt nyújt;
• tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős mértékben járul hozzá a
gazdaság élénkítéséhez;
• ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan
szabályokat, képes követni a változásokat;
• kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
• átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
• utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan
képes a szállodai, irodai, utazási irodai területen a
szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess
és idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszer
zés után vezetővé tud válni.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus,
vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják
be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek
magyar és idegen nyelven

Cukrász

Szakács

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbo
nokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők
igényeire.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• felveszi a megrendeléseket;
• kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
• kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez
a hozzávaló mennyiségeket;
• elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;
• munkáját kézzel és gépekkel végzi, pl. gyúró-, keverő
nyújtógépet használ;
• sütési és főzési műveleteket végez;
• kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott
méretűre alakítja, formázza, díszíti;
• az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat
krémekkel rétegezi, dermeszti, majd a terméket be
vonja és díszíti;
• alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága
szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
• fagylaltokat főz és fagyaszt;
• csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket
és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének,
változatos munkára vágynak.
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Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi
szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kuli
náris élményt is nyújt a vendégek számára. Szin
te minden társadalmi, családi, vallási eseményben
szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a
szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és
kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A
vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix
éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán,
protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a
kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó
képesség, kreativitás, együttműködő képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal,
díszít a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt
végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni,
irányítani.
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek
alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos munkára
vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az
általa készített ételben.

Építsd

fával a jövőd!
Gyere hozzánk
asztalosnak!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Kaesz Gyula Faipari
Technikum és
Szakképző Iskola
www.kaesz.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 006
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Az iskola 1966 óta áll jelenlegi helyén, tiszta profilú faipari
szakképző iskolaként. Az oktatás
15 tanteremben, két informatika
teremben, egy tornateremben,
10 asztalos kézi műhelyben,
két kárpitos tanműhelyben és
egy korszerűen felszerelt gépműhelyben folyik. A tanulók
felkészülését könyv
tár is segíti. Különféle szakmai, közisme
reti, kulturális és sportversenye
ken is részt vesz
nek tanulóink.
A nemzet
közi EurosSkills és
WordSkills faipari versenyeire
iskolánk legmodernebb gépekkel
felszerelt műhelyében készülnek
a versenyzők. A minden évben
megtartott Szakma Kiváló Tanulója versenyen, valamint köz
is
mereti országos versenyeken
iskolánk tanu
lói mindig eredményesen szerepeltek, erkölcsi
dicsőséget szerezve ezzel is
iskolánknak.

FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
A Fa- és bútoripar ágazat a legérdekesebb szakmákat
foglalja magában. Mindben közös, hogy alkotó, kreatív
munkával hoz létre használati tárgyakat, melyek hétköznapjainkban nélkülözhetetlenek, kényelmünket
szolgálják, használatuk biztonságot és sok örömöt
okoz.
Épületek alkotóelemeitől kezdve (pl. fa alapanyagú
falazóelemek, nyílászárók) a tároló- és ülőbútorokon
át (iroda-, konyha-, lakószobaszekrények, asztalok,
ülőgarnitúrák, ágyak, székek) a műalkotásokig (szob
rászat, faragás, intarziák, díszletek) rendkívül széles a
skála.

Az iparágban elsősorban hazai alapanyagokból exportképes termékek készülnek. A gyárak, üzemek,
műhelyek az ország egész területén megtalálhatók.
A duális képzésben résztvevő diákok modern, jól
felszerelt műhelyekben gyakorolhatják a kézműves
praktikákat, de ipari környezetben elsajátíthatják a
legfrissebb digitális CNC technikával működő berendezések kezelését is.
A fa- és bútoripari szakmát azon fiataloknak ajánljuk, akik szépérzékkel rendelkeznek, fogékonyak a
design iránt, szeretnek fa-, bőr és textilanyagokkal
elmélyülten, önállóan alkotómunkát végezni, s büszkék azok eredményére.

Faipari
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat
• A szakma megnevezése: Faipari technikus

Fa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével
zárul.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari,
fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyárt
mánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési,
termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát
használ.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

A faforgács illata,

az

élő anyag formálása,
az

életterek kialakítása

igázán
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Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: -

Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás,
problémamegoldó képesség, szervező készség, határozottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
együttműködés..

teszi ezt a szakmát

értékessé.

Választható képzések
és szakmaképzés
5 éves technikumi
képzésben:

• Faipari technikus

Választható képzések
és szakmairányok 3
éves szakképzőiskolai
képzésben:

• Asztalos
• Kárpitos

A szakképzettséggel rendelkező:
• helyszíni felmérést végez;
• gyártási dokumentációt készít, használja a szakmai
alapfogalmakat;
• gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési feladatokat
végez;
• gyártási folyamatot szervez, ellenőriz;
• elektronikus adatfeldolgozást végez;
• meghatározza a gyártásához szükséges gépek, beren
dezések helyes beállítását, gyártási hibákat korrigál;
• gyártástechnológiát dolgoz ki, ellenőriz, mintadarabot
készít;
• digitális technológiát, speciális szoftvereket használ;
• fűrészipari technológiai feladatokat végez;

• bútoripari termékek gyártási folyamatának tervezését,
szervezését végzi;
• épület-asztalosipari termékek gyártási folyamatának
tervezését, szervezését végzi;
• egyéb faipari termék készítését, beépítését, szerelését
irányítja, szervezi, ellenőrzi;
• helyszíni szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz;
• képes faipari terméket készíteni;
• együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes
területeinek képviselőivel, szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret tervezni,
szervezni, kedveli a digitális technológiát, vagy szak
irányú felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni.

Asztalos

Kárpitos

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
• A szakma megnevezése: Asztalos
• Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Fa-és bútoripari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a
hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók
és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését,
javítását és felújítását végzi.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és
használja a szakmai alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;
• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, hely
színi szerelést végez;
• különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fek
vő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít,
összeszerel, beszerel, felújít;
• ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt,
beépít, javít;
• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a faipari- és társszakmák egyes
területeinek képviselőivel, szakembereivel.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat
• A szakma megnevezése: Kárpitos
• A szakma azonosító száma: 4 0723 08 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges (színtévesztés egyéni elbírálás szerint)
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Fa-és bútoripari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb
mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos
szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi
a bútorokat, belső tereket, járműveket.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, precizitás, kézügyesség, igényesség,
szépérzék, térlátás, önállóság, problémamegoldó
képesség, felelősségvállalás, csapatmunka.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a
fával dolgozni. Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezet
heti saját vállalkozását..

Kompetenciaelvárás
Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és
használja a kárpitosipari alapfogalmakat;
• kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;
• hagyományos és modern kárpitozási módszereket
alkalmaz;
• kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket
biztosít, ellenőriz;
• kárpitozási munkához előkészítő varrási műveleteket
végez;
• ülő- és fekvő bútorok tartószerelését, rugózat
kialakítását, párnázat készítését végzi;
• párnázatok bevonását, díszítését készíti;
• bútorok és szerkezetek modern és hagyományos
kárpitozását végzi;
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• bútor és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;
• ajtókárpitozást készít, javít;
• járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását
készíti, felújítja, javítja;
• belső terek kárpitozási munkáit végzi;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a kárpitos, az asztalos és a társszakmák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szabni-varrni,
kedveli a változatos alapanyagokat, a kézműves mun
kát, akit érdekelnek a nagy figyelmet igénylő tevé
kenységek.

jövő

A
						élettereit mi
				

tervezzük
és készítjük.

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Kozma Lajos Faipari
Technikum
www.kozmafa.sulinet.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 007
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Iskolánk 4+1 éves faipari technikusi és iparművészeti képzést
folytat Újpesten. A faipari képzés diákjai megtanul
hatják a
kézi szerszámok hasz
nálatát, a
CNC-gépek programozását és
a számítógépes tervezést. Dekoratőr tanulóink emelt óraszámban tanulhatnak művészeti és
kreatív tárgyakat, valamint szá
mítógépes ter vezést. Minden
„Kozmás” diák közép- és/vagy
emelt szinten érettségizhet, angol vagy né
met nyelvvizsgát
tehet, OKJ-s végzett
séget sze
rezhet, szakmai versenyeken
és pályázatokon vehet részt,
és felkészülhet főis
ko
lai és
egyetemi felvételijére. Diákjaink évek óta rendszeresen
szereznek érmeket a Szakma
Sztár és a Szakmai Érettségi
Tárgyak versenyében. A legjobb
tanulmányi eredményt elérő tanulóink félévenként alapítványi
ösztöndíjban részesülnek.

KREATÍV ÁGAZAT
A kreatív kultúra és művészet terület szakembereit
motiváltság, problémaérzékenység, fejlődőképesség
és együttműködési készség. A képzés során a fiatalok
megismerkednek a fotó-, filmkészítés és színháztechnikával és a divat rejtelmeivel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a változatos képző és iparművészeti alkotómunka, aki szeretné
a vizuális környezetünket formálni, szakmai feladatait
egyedi módon megoldani, munkafeltételeit, megrendelői bázisát önállóan kialakítani, esetleg tanulmánya
it a művészeti felsőoktatásban folytatni. Népi kézművesként örömét leli a funkcionális és dísztárgyak
reprodukálásában vagy újra alkotásában.
A hang és film szakterület esetében, aki művészi
beállítottságú, érdeklik a modern technikai eszközök,
szeretne változatos munkát végezni, képes csoportban
egyéni felelősségvállalással dolgozni, és jó kommunikációs készséggel, kapcsolatépítő képességekkel bír.

FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
A Fa- és bútoripar ágazat életpályák számtalan szakmáját fogja össze. Mindben közös, hogy alkotó, kreatív
munkával hoz létre használati tárgyakat, melyek hét
köznapjainkban nélkülözhetetlenek, kényelmünket szol
gál
ják, használatuk biztonságot és sok örömöt okoz.
Épületek alkotóelemeitől kezdve (pl. fa alapanyagú
falazóelemek, nyílászárók) a tároló- és ülőbútorokon
át (iroda-, konyha-, lakószobaszekrények, asztalok,
ülőgarnitúrák, ágyak, székek) a műalkotásokig (szob
rászat, faragás, intarziák, díszletek) rendkívül széles a
skála.
Az iparágban elsősorban hazai alapanyagokból exportképes termékek készülnek. A gyárak, üzemek,
műhelyek az ország egész területén megtalálhatók.
A duális képzésben résztvevő diákok modern, jól
felszerelt műhelyekben gyakorolhatják a kézműves
praktikákat, de ipari környezetben elsajátíthatják a
legfrissebb digitális CNC technikával működő berendezések kezelését is.
A fa- és bútoripari szakmát azon fiataloknak
ajánljuk, akik szépérzékkel rendelkeznek, fogékonyak
a design iránt, szeretnek fa-, bőr és textilanyagokkal
elmélyülten, önállóan alkotómunkát végezni, s büszkék
azok eredményére.

Dekoratőr
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Dekoratőr
• A szakma azonosító száma: 5 0212 16 07

Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó szín- és térlátás, jó rajzi készség, jó szem
mérték és kézügyesség, kivitelezésben ügyesség, álló
képesség, jó fizikum.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A szakképzettséggel rendelkező:
• kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, szolgáltatói, megrendelői igényeknek megfelelően térbeli
dekoratőri, áru- és látványrendezői munkát végez
elektronikus, nyomtatott, síkban és/vagy plasztikus
formában;
• alkalmazottként, vagy önálló vállalkozóként külső és
belső dekoratőri látványterveket, maketteket készít,
megvalósítja terveit, vagy megszervezi a kivitelezést;
• a tervezést, a terv bemutatást szabadkézi rajz, vagy
számítógépes programok használatával végzi;
• kiválasztja az alkalmazott alapanyagokat, kellékeket,
beszerzi, átadja;
• az áru- és látványrendezés, elektronikus fotózás,
grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés
területén végzi feladatait;
• folyamatosan bővíti szakmai, művészeti és művészet
elméleti ismereteit.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Megterveznéd?

Legyártanád?

Berendeznéd?

Választható képzések
és szakmaképzés
5 éves technikumi
képzésben:
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KREATÍV ÁGAZAT
• Dekoratőr
FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
• Faipari technikus

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A dekoratőr kirakatokat, kereskedelmi, kiállítási
belső- és külső tereket rendez be, árut mutat be, dekorációkat, feliratokat készít. A látványterveket szabadkézzel, számítógépes programokkal mutatja be. Ismeri
szakmája történetét, a felhasználható alapanyagokat,
kellékeket, eszközöket, berendezéseket, a nemzetközi
és hazai irányzatokat, vezető stílusokat.

Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív, szeret raj
zolni, tervezni, tereket berendezni, kész megtanulni
számítógépes programokat. Jó térlátású, színérzékű,
kedve van a gyakorlati műhelymunkához.

Faipari
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat
• A szakma megnevezése: Faipari technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0722 08 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: -

Faipari ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari,
fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyártmánytervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési,
termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségellenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát
használ.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás,
problémamegoldó képesség, szervező készség, határozottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás,
együttműködés.
A szakképzettséggel rendelkező:
• helyszíni felmérést végez;
• gyártási dokumentációt készít, használja a szakmai
alapfogalmakat;
• gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési feladatokat
végez;
• gyártási folyamatot szervez, ellenőriz;
• elektronikus adatfeldolgozást végez;
• meghatározza a gyártásához szükséges gépek, beren
dezések helyes beállítását, gyártási hibákat korrigál;
• gyártástechnológiát dolgoz ki, ellenőriz, mintadarabot
készít;
• digitális technológiát, speciális szoftvereket használ;
• fűrészipari technológiai feladatokat végez;
• bútoripari termékek gyártási folyamatának tervezését,
szervezését végzi;
• épület-asztalosipari termékek gyártási folyamatának
tervezését, szervezését végzi;
• egyéb faipari termék készítését, beépítését, szerelését
irányítja, szervezi, ellenőrzi;
• helyszíni szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz;
• képes faipari terméket készíteni;
• együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes
területeinek képviselőivel, szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret tervezni,
szervezni, kedveli a digitális technológiát, szakirányú
felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni.
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Gyere hozzánk
és

tanulj

egy nem

mindennapi

					szakmát!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Kézművesipari
Technikum
www.kezmuveskepzo.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 002
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1979 óta a „Práterben”, a dinamikusan fejlődő Corvin-negyedben
folytatjuk országosan és nem
zet
közileg is elismert érettségi
utáni szak
kép
zéseinket. A gya
korlati ok
tatás tárgyi eszközrendszere kor
szerű, az oktatás
személyi feltételei iskolánkban
átlagon felüliek. A nálunk végzett
fogtechnikusok a fogtechnikai
laboratóriumok, praxislaborok
munkatársai, a fotográfusok fej
lett vizuális kommunikációs kul
túrával, fotótechnikai tudással
az alkalmazott autonóm fotog
ráfia művelőivé válnak. Az ötvö
sök fejlett formakultúrával, rajzi
és plaszti
kai, fémtechnikai tu
dással készítenek ékszereket ter
vezéstől a kivitelezésig.

Képző- és iparművészeti
munkatárs - Ötvös
2 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Képző- és Iparművészet
• A szakma megnevezése: Képző- és iparművészeti
munkatárs (szakirány megjelölésével)
• A szakma azonosító száma: 4 0213 01
• A szakma szakmairányai: Festő, Szobrász,
Kerámiaműves, Ötvös, Textilműves, Üvegműves
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel
valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó
szakmai és szakesztétikai feladatokat. Tárgykészítő
tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezetben vagy saját műhelyében végzi. A kézműves és
gyártmánytervezői munkájában egyaránt ismeri és
tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű
technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális,
esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelései vagy a megrendelés szerinti funkcionális tárgya
kat tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással.
Munkája során információkat, inspirációs anyagot
gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag- és
gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a gyártásra szánt
tárgyak modelljét. Végig viszi vagy összehangolja az
ötvös tárgykészítés teljes folyamatát. Terveit, elkészült
munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a
meg
rendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú
tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki
egyetemek tárgytervező szakán folytatja.
Kompetenciaelvárás:
A szakiránynak megfelelő alkotói- tervezői gyakorlat,
probléma érzékenység, motiváltság, fejlődőképesség,
együttműködési készség, innovatív és reproduktív
képesség: a fantázia, kreativitás és kitartás együttese.
A szakképzettséggel rendelkező képes:
• értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös feladatok terveit
• a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anya
gokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle
ötvöstárgyakat és azok alkatrészeit
• alkalmazni az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket
• a kor követelményeinek megfelelően használni a
tradicionális, illetve modern technológiákat a kézmű
ves és az ipari fémművesség területein és figyelembe
venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait
• tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként,
önállóan ötvös gyakorlati munkát végezni vagy
tanulmányait aranyműves, ezüstműves, vésnök szakképzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon,
egyetemeken folytatni.
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Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a változatos alkotómunka, aki szeretné a vizuális környezetünket formálni, szakmai feladatait egyedi módon megoldani, munkafeltételeit, megrendelői bázisát önállóan
kialakítani és/vagy tanulmányait a művészeti felsőoktatásban folytatni.

Fogtechnikus
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Egészségügyi technika ágazat
• Szakma megnevezése: Fogtechnikus
• Szakma azonosító száma: 5 0911 02 01
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Alkalmassági követelmények:
• 40/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet alapján
- kizáró-korlátozó tényezők: olyan betegségek és/vagy
állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi és fizikai
teljesítőképességet, az érzékszervek működését és
a kommunikációt
- szükséges: stabil kéztartás, szín-forma-térlátás
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Alkalmassági követelmények:
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A fogtechnikus megfelelő felszereltségű fogtechni
kai laboratóriumban végzi tevékenységét. Elhivatott
szakember. Partneri kapcsolatban, együttműködik a
fogorvossal, a fogtechnikus kollégákkal.
Munkáját szakmai-statikai, anyagtani, fogászati funkcionális anatómiai, gnathológiai, esztétikai, fonetikai,
higiéniai szempontok alapján végzi. Feladatai elvégzése közben betartja a hatályos munkavédelmi- ergo
nómiai, tűzvédelmi és egyéb szabályokat. Tevékeny
sége során a szakmai etikai normákat figyelembe
veszi. Szakszerűen kommunikál magyar és legalább
egy idegen nyelven.

Kompetenciaelvárás:
Problémamegoldó, innovatív, precíz, megfelelő manuali
tás, szín-, forma- és térlátása kiemelkedő.
A szakképzettséggel rendelkező:
• A fogtechnikus az alábbi fogpótlásokat, fogműveket
készítheti.
• kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlások
• rögzített fogpótlások vázrésze és leplezése
• esztétikai fogászati megoldások
• fémmentes fogpótlások
• kombinált munkák
• implantációval kapcsolatos fogpótlások
• orthodontiai készülékek
• restauratív protetikai készülékek,
• különböző fogászati megoldások javítása

A fogtechnikus munkájára garanciát vállal. Fogpótlásokat tervez szakemberekkel közösen. Fogpótlásokat kivitelez manuális vagy/és CAD/CAM
módszerekkel. Vizuális és térbeli intelligenciával rendelkezik. Ismeri a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeit az egészségügyben.
Szakmai ismereteit bővítheti felsőoktatásban és/vagy
mestervizsgát tehet magas szintű elméleti és gyakorlati tudásának igazolására.
Ajánlott minden fiatal számára, aki empatikus, precíz és szereti a manuális és digitális munkát. Képes
ismereteit folyamatosan megújítani, kongresszusokon,
továbbképzéseken részt venni. Fogtechnikusnak lenni
nem szakma, hanem hivatás.

Fotográfus
2 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Fotográfus
• A szakma azonosító száma: 5 0213 16 08
• A szakma szakmairányai: Kreatív fotográfus,
Művészeti fotográfus
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A kreatív fotográfus olyan vizuálisan képzett szakember, aki megrendelői elvárásait figyelembe véve tisztában van a fotográfia technikai és formanyelvi alapjaival. Kreativitásra épülő, széles körben használható,
változatos munkát végez, amely magában foglalja az
álló-és mozgóképfelvétel analóg és digitális készítését,
a világítástechnika szakszerű használatát, a képfeldolgozást, labormunkát és utómunkát a megfelelő
digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával
együtt. Ismeri a művészettörténeti és szaktörténeti korok jellemzőit. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve szabadkézzel vagy digitális eszközöket használva mutatja be. A kreatív fotográfus a
megrendelő elvárásainak megfelelően önállóan, vagy
asszisztensek segítségével végzi munkáját. A megrendelői kör, vagy egyéni meglátásai alapján készít fotó
alapú látványanyagokat. Dolgozik műteremben és szabadban, készít portré-, tárgy-, divatfotót, eseményfotót,
fotóriportot és épületfotót. Tisztában van a szerzői és
személyiségi jogokkal, azt munkája során betartja.
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Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, szervező
ké
pes
ség, kapcsolatteremtő képesség, precizitás, tér
látás.
A szakképzettséggel rendelkező:
• biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket
(gépvázak, objektívek, kiegészítők);
• kreatív sorozatokat készít, valamint személy-, tárgy-, termék- és reklám felvételeket műteremben
és külső helyszíneken;
• üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvé
teleket készít;
• portfóliót fényképez egyedi rendelésre;
• eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál;
• kidolgoz hagyományos filmre készített felvételeket;
• fotóalbumot, fotókönyvet készít;
• digitális adathordozón lévő képeket retusál,
nyomtat;
• nyomdai előkészítést végez;
• marketing céllal használja az online felületeket,
közösségi médiákat.
Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal szá
mára, aki kreatív ötletekkel, képi gondolkozással
szeretne alkotni.

Tervezd

a jövődet
						velünk!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakképző
Iskola és Szakiskola
mandysuli.bkszc.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 008, 009
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Iskolánk két feladatellátási
hellyel működő befogadó intéz
mény, amelyben szakközép
iskolai és szakiskolai okta
tás folyik. Elsődleges neve
lési
célunk a szociális hátrányokkal
érkező, kiemelt figyelmet igény
lő fiatalok szakmához juttatása, tudásvágyuk felkeltése, az
élethosszig tartó tanulás iránti
igényük kialakítása. Fő profilunk
a vendéglátóipari szakmai képzés, emellett jelentős a sajátos
nevelési igényű diákok szakmai
oktatása is.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat
megismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá
érdek
lődik a gasztronómia iránt, annak a turizmusvendég
látás ágazatban való továbbtanulás kiváló
lehetőséget biztosít.
Tanulmányok során a hagyományos magyar vendég
szeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti
és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai,
másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak,
emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is. A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a legkeresettebb
szakmákat sajátítják el.

Cukrász
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 0107
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.

hozzád illő
		 szakmával
Egy

		

bármit

elérhetsz!

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:
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• Cukrász
• Szakács
• Pincér - vendégtéri
szakember

A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbo
nokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők
igényeire.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• felveszi a megrendeléseket;
• kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
• kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez
a hozzávaló mennyiségeket;
• elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;
• munkáját kézzel és gépekkel végzi pl. gyúró-, keverő
nyújtógépet használ;
• sütési és főzési műveleteket végez;
• kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott
méretűre alakítja, formázza, díszíti;
• az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat
krémekkel rétegezi, dermeszti, majd a terméket be
vonja és díszíti;
• alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága
szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
• fagylaltokat főz és fagyaszt;
• csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket
és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének,
változatos munkára vágynak

Szakács

Pincér vendégtéri szakember

3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet
kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is
nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi,
családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek,
így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre.
A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol”
remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén,
kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember,
aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben,
hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a
kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó
képesség, kreativitás, együttműködő képesség
A szakképzettséggel rendelkező:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal,
díszít a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt
végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni,
irányítani.

3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése:
Pincér-vendégtéri szakember
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt
és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket.
Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a
fizettetést.
Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó
képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő képesség.

Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek
alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos munkára
vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az
általa készített ételben.

A szakképzettséggel rendelkező:
• elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket;
• figyelemmel kíséri az árukészletet, részt vesz az
áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében,
tárolásában és dokumentálásában;
• ismerteti a választékot, ételeket ajánl az allergének
figyelembevételével, italokat ajánl, azokat párosítja a
vendég által megrendelt ételekhez;
• felveszi a rendelést;
• felszolgál; a különböző felszolgálási rendszerek és
az egység igényeinek figyelembevételével előkészíti
a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az
italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket, italokat
a vendégek asztalához;

06
27

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.

• barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
• figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek
étkezése során kommunikál, tájékozódik elégedettségükről;
• megszervezi a saját és beosztott munkatársai munkáját, ellenőrzi azt,
• kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet, éttermi
szoftvert.
Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a
vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint
szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a
végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva
van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.

Divatszabó
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Divatszabó
• A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
• A szakma szakmairányai: Női szabó, Férfiszabó
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Tanuld velünk

a

szakmát, hogy

a

legjobb minőségben

kreatív ötleteid

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány,
Férfi szabó szakmairány. A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfek
cionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát
alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek széles
skáláját készíti.

valósíthasd meg!

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Divatszabó
Szakmairányai:
Női szabó
Férfiszabó
Kompetenciaelvárás
Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmér
ték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés.

KREATÍV ÁGAZAT
A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze,
amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia
szükséges. A kreatív ágazathoz tartozó képzések
során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra,
akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.
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Női szabó szakmairány:
A női szabó feladata műszaki dokumentáció alap
ján, sorozat- és méretes nőiruházati termékek
gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati termékek átalakítása,
javítása. Munkáját a kreativitás, a divatismeret, a jó
kézügyesség, a pontosság, a szemmérték, a digitali
záció iránti érdeklődés, az önállóság, valamint a csapatmunka jellemzik. A női szabó alkalmazottként
vagy vállalkozóként sorozat és szalontechnológiával
női felsőruházati terméket készít, megrendeléseket kezel. Sorozatgyártás esetén műveleti bontásban
előkészítő, varrodai összeállító és befejező műveleteket
végez. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges gépeket,
vasalóberendezéseket, azokat balesetmentesen üzemelteti. Szabásmintát szerkeszt, modellez középméretben vagy egyedi testalkatra manuálisan vagy speciális ruhaipari szerkesztő programmal. A szerkesztés
után anyagszükségletet számol, szabászati és ragasztási feladatokat végez. Egyedi gyártás esetén méretet
vesz, megrendelést kezel, árkalkulációt készít, egyedi
szabást, összeállítást és próbákat végez, próbák után
igazít, majd befejezi a női ruházati terméket. Elkészíti a
szolgáltatás zárásaként a számlát és átadja a megrendelt terméket.

A képzés során a fiatalok megismerkednek a ruhaipar technikáival. Duális kép
zés keretében a szakmai
gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, korszerű
eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű
ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a kreatív gondolkodás.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az
értékesítésig;
• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk
technológiai fogásait;
• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és
alkalmazza azokat;

• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai
és munkavédelmi szempontokból, a minőségi elő
í
rásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az
elkészített terméket és a saját munkáját minőségi,
méret, kivitelezési szempontokból;
• alkalmazza a digitális technológiákat;
• együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő
emberekkel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az
új öltözködési trendek kihívásai, szeretik a textíliákat
és azokkal szívesen dolgoznak.

Kereskedelmi értékesítő
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kereskedelem
• A szakma megnevezése: Kereskedelmi értékesítő
• A szakma azonosító száma: 4 0416 13 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák
alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevé
kenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvé
telére, készletkezelésére, állagmegóvására.
Kompetenciaelvárás
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség,
csapatban való együttműködés, precizitás, probléma
megoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség,
empátia, digitális eszközök használata.

• Kereskedelmi
értékesítő

KERESKEDELEM ÁGAZAT
A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy
olyan tevékenység, amelynek eredményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz,
azaz a fogyasztóhoz.
A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a
gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a ta
nu
lók megismerik a pálya szépségeit, nehézségeit,
hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterületen
dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerked
nek új technológiákkal, digitális eszközökkel, amelyek
a munkafolyamatokat segítik.
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Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Ismereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításáról,
az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói
tevékenységről, valamint a termelési és gazdálkodási
folyamatokról.
A képzés segíti a tanulókat leendő szakmai szerepük
kiválasztásában, megfogalmazásában, a saját egyéni
életpályájuk reális megtervezésében. Kialakul bennük
a szakma iránti szeretet, a munkakörhöz szükséges
magatartás és felelősségérzet.

A szakképzettséggel rendelkező:
• felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a
lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai
tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben;
• kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;
• kezeli és ellenőrzi az árukészletet;
• feltölti az eladóteret áruval;
• közreműködik az árubeszerzés folyamatában: elő
készíti a megrendelést vagy megrendeli az árut;
• az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét;

• betartja az egészségügyi és környezetvédelmi elő
írásokat;
• esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz;
• kezeli a vevői panaszokat;
• kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berende
zéseket, eszközöket.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel
foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi
a kereskedelmi dinamizmus, fontos számára a hosszú
távú karrierlehetőség.

		Divat,

				kreativitás,
		utazás,
		

			

nyelvtanulás?
Nálunk mindezt

egy helyen

					 megtalálod!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Kreatív Technikum
www.modelldivatiskola.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 010
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Az iskola változatos és színes képzéseire várja azok jelentkezését, akik
érdeklődnek a divat és a művészetek
iránt. Székhelyünk a XIII. kerületi Vág
utcában van, a korszerű, modern és
impo
záns környezet (a Duna-parttól
nem messze) ideális körülményeket
biztosít az oktatásra. Egyes szakmáknak a Szabolcs utcai telephely ad
otthont, ahol a ruhaipari, bőrdíszműves
oktatáshoz és a művészeti képzéshez
korszerű alap- és speciálgépekkel, eszközökkel és berendezésekkel felszerelt
varró és modellező műhelyek, bőrös
tanműhely, rajz-, tervező helyiségek
szolgálják a színvonalas oktatást. Az
iskolánk jól felszerelt, a tantermekben számítógép és projektor segíti a
pedagógusok munkáját, a szaktár
gyak tanításához szinte minden rendelkezésre áll. Az iskolánk elkötelezett
az egész életen át tanulás mellett,
művészeti és könnyűipari területen is
oktat, életkortól függetlenül.. A tanítás
esti munkarend szerint zajlik.

KREATÍV ÁGAZAT
A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze,
amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia
szükséges. A kreatív ágazathoz tartozó képzések
során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra,
akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják szépségének teljes palettáját.

A képzés során a fiatalok megismerkednek a ruhaipar
technikáival és rejtelmeivel. Duális képzés keretében
a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt külső helyszínen, korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják
el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válás során
meghatározóvá válik a kreatív gondolkodás.

Könnyűipari
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Könnyűipari technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0723 16 05
• A szakma szakmairányai:
Bőrfeldolgozó-ipar,
Cipőkészítő,
Ortopédiai cipész,
Ruhaipar,
Textilipar
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

A város

legkreatívabb
technikuma!
Választható képzések
és szakmairányok
5 éves technikumi
képzésben:

• Könnyűipari
technikus

Választható képzések
és szakmairányok
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Bőrtermékkészítő

Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Bőrfeldolgozó-ipar, Cipő
készítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar, Textilipar szakmairány.

Szakmairányai:
Bőrfeldolgozóipar
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
Ruhaipar
Textilipar

Szakmairányai:
Bőrdíszműves
Cipőkészítő
Ortopédiai cipész
• Divatszabó

Szakmairányai:
Női szabó
Férfiszabó
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Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Felügyeli a könnyűipari (bőr-, cipő, textil, ruhaipari)
termékek gyártási folyamatát. Műszaki- technológiai
utasítást, gyártási dokumentációkat készít, fejlesztői
feladatokat lát el. Terméket tervez, alapmintát, szabásmintát, mintadarabot készít.
Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, divat-, műszaki-, technológiai-, informatikai-, szakmai idegen nyelvi ismeretek, pontosság,
önállóság, irányítási-, szervezési készség, csapatmunka.

Ruhaipari szakmairány:
Önállóan vagy mérnöki irányítással könnyűipari vállalkozásnál a választott szakiránynak megfelelő termékek gyártási technológiáinak kidolgozásában és a
termékek gyártásában vesz részt. Ruházati és textil
ipari üzemekben irányítói, fejlesztői feladatokat lát el:
terméket tervez, alapmintát, szabásmintát - szerkeszt,
modellez-, mintadarabot készít, normaidőket határoz
meg. Műszaki dokumentációt, gyártási utasítást készít.
Kezeli a gyártáshoz szükséges gépeket, berendezéseket. Az elkészült mintadarab alapján műszaki- technológiai leírást, műveleti utasítást, dokumentációt
állít össze, meghatározza a szükséges anyag-, kellék-,
segédanyag-, gép- és eszközigényt. Irányítja és fele
lősséget vállal a termék gyártásának problémamentes bevezetéséért és a technológiai utasítások
betartásáért, az elkészült ruházati és textil termékek
minőségi követelményeinek teljesüléséért. Felügyeli a ruházati és textil konfekcionálás során a gyártás
folyamatát, munkája során a szakterület gyakorlásá
hoz szükséges könnyűipari informatikai, illetve szakmai szakkifejezéseket alkalmazza magyar és idegen
nyelven.
A szakképzettséggel rendelkező:
• ismeri a divatinformációk, az anyagok, kellékek,
segédanyagok, szerszámok és gépek beszerzésének
különböző forrásait;
• megtervezi a különböző termékeket, elkészíti a szabáshoz szükséges mintákat, szabásterveket;
• kiválasztja a megfelelő anyagokat, szerszámokat és
gépeket;
• műszaki, technológiai dokumentációkat, anyagkalkulációkat készít;
• ellenőrzi a gyártási folyamat feltételeit;
• ellenőrzi a szükséges anyagokat, kellékeket, szer
számokat, eszközöket, és mintákat;
• felügyeli a gyártási folyamatokat;
• megoldja a technológiai, minőségi problémákat;
• biztosítja a gyártáshoz szükséges gépek, berende
zések, szerszámok működését;
• figyelemmel kíséri technikai, technológiai újdon
ságokat;
• technológiai-, műszaki fejlesztési feladatokat végez;
• együttműködik az üzem, a szakterület, szakemberei
vel, képviselőivel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a könnyű
ipari szakterület műszaki-, technológiai-, gyártási
folyamatának ismerete, a szakmai továbbfejlődés lehetősége.

Bőrtermékkészítő
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Bőrtermékkészítő
• A szakma azonosító száma: 4 0723 16 01
• A szakma szakmairányai: Bőrdíszműves, Cipőkészítő,
Ortopédiai cipész
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Bőrdíszműves, Cipőké
szítő, Ortopédiai cipész szakmairány. Iskolánkban a
Bőrdíszműves szakmairány választható.
A bőrtermék-készítő bőrből, műbőrből, textilanyagból különböző divatos termékeket - a választott szakmairányának megfelelően lábbeliket, táskákat, pénz
tárcákat, egyéb kiegészítőket - készít hagyományos
kézműves technikákkal és korszerű gépesített módszerekkel. Igény esetén javítást, átalakítást végez.

Szakmairány: Bőrdíszműves
A bőrdíszműves bőrből, műbőrből, textil- és szintetikus
anyagból különböző divatos termékeket – táskákat,
pénztárcákat, egyéb kiegészítőket – készít hagyo
mányos, kézműves technikákkal illetve korszerű
gépesített, részben automatizált módszerekkel. Igény
esetén javítást, átalakítást végez. A bőrfeldolgozóiparági üzemekben részt vesz a termékek gyártásában,
a műszaki- technológiai leírás és dokumentáció alapján
mintadarabot készít, szériagyártást végez, meghatározza a szükséges anyag-, kellék-, segédanyag-, gép- és
eszközigényt. Részt vállal a termék problémamentes
gyártásában, a technológiai utasítások betartásában
valamint az elkészült bőrfeldolgozó-ipari termékek
minőségi
követelményeinek
megvalósulásában.
Hatékonyan dolgozik a bőrfeldolgozó-ipari gyártás
folyamatában, munkája során a szakterület gyakor
lásához szükséges bőrfeldolgozó-ipari informatikai
illetve szakmai idegen nyelvi ismereteket alkalmazza
és használja. Munkáját kreativitás, a divat ismerete,
kézügyesség, pontosság, szín- és térlátás, jó szemmérték, állóképesség, önállóság, valamint csapatmunka jellemzi.
Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, divatismeretek, kézügyesség, pontos
ság, szín- és térlátás, jó szemmérték, állóképesség,
önállóság, valamint csapatmunka.
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A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit;
• értelmezi a műszaki, technológiai dokumentációk
tartalmát és alkalmazza a szakmai alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat,
kellékeket, szerszámokat, eszközöket, mintákat és
technológiai dokumentációkat;
• különféle termékeket tervez, alkatrészmintákat szer
keszt, anyagokat, kellékeket választ, beszerez;
• kiszabja és jelöli az alkatrészeket;
• előkészíti az alkatrészeket;
• összeállítja, béleli, kikészíti, tisztítja, címkézi, csomagolja az elkészített termékeket;
• különböző bőrdíszműipari termékeket készít, átalakít, javít;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket;
• együttműködik a bőrdíszműipar különböző terü
le
teinek képviselőivel, szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel az öltözékkiegészítők divatja, a kreatív munka, szeretnek alkotni,
bőrrel, műbőrrel, és textilanyaggal dolgozni.

Divatszabó
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Divatszabó
• A szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
• A szakma szakmairányai: Női szabó, Férfiszabó
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány,
Férfiszabó szakmairány.
A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő.
Egyedi terméknél megrendeléstől az értékesítésig a
gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a kon
fekcionált termékek széles skáláját készíti.
Kompetenciaelvárás:
Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmér
ték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés.

Kitaláljuk,
megvalósítjuk
és utána

lelik benne

emberek százai

örömüket.

Erről is szól a
A szakképzettséggel rendelkező:
• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az
értékesítésig;
• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technológiai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk
technológiai fogásait;
• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
• ismeri a gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és
alkalmazza azokat;
• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi
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előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az
elkészített terméket és a saját munkáját minőségi,
méret, kivitelezési szempontokból;
• alkalmazza a digitális technológiákat;
• együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő
emberekkel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az
új öltözködési trendek kihívásai, szeretik a textíliákat
és azokkal szívesen dolgoznak.

Választható képzések
és szakmairányok
5 éves technikumi
képzésben:

kreatív ágazat.
• Grafikus
• Divat-, jelmezés díszlettervező
• Pedagógiai munkatárs

Grafikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Grafikus
• A szakma azonosító száma: 5 0213 16 09
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél,
könyv- és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi
szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező
mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző
szakmairányú tevékenységeket és kisebb önálló
tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és
rajzi kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki a
grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, esztétikai és szakmai feladatok igényes
megoldására alkalmas.
Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, kézügyesség, önállóság, precizitás, jó kommunikációs készség, együttműködési készség, szer
vezési készség, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas
vállalkozásokban vállal munkát;
• fontos személyes tulajdonsága az együttműködési
készség, a tervező és kivitelező munkától függően
sokféle megrendelővel és társszakma képviselőivel
dolgozik együtt;
• tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen
és tágabb vizuális környezetének;
• tervezőmunkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket a megrendelő üzleti céljaival.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív
alkotómunkát, ugyanakkor aktívan részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó
emberként kíván együtt dolgozni az üzleti világ, a vállalkozói szféra szereplőivel. Ez a szakma a kreatív ipar
sok más területével is kapcsolatban áll, az internet,
a mozgóképgyártás, a nyomdaipar, a média területei
mind nyitva állnak a további fejlődés számára. Tudása
alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző rokon szakterületeken, valamint lehetősége nyílik
továbbtanulásra a művészeti egyetemeken.

Divat-, jelmezés díszlettervező
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív
• A szakma megnevezése: Divat-, jelmez- és díszlettervező
• A szakma azonosító száma: 5 0212 16 02
• A szakma szakmairányai: Divattervező; Jelmez- és
díszlettervező
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Divattervező; Jelmez- és
díszlettervező

Divattervező szakmairány:
A divattervező szakember vizuális műveltsége, fejlett
forma- és színérzéke, rajzi- festészeti-, művészet- és
öltözködéstörténeti tudása birtokában divattervező
iparművész irányításával öltözködési- és divattanácsa
dói feladatokat lát el, előtérbe helyezve a megrendelő
elvárásait, adottságait, alkati tulajdonságait, életkorát,
egyéniségét és öltözködési stílusát. Figyelembe veszi
az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai
szempontokat, valamint a gazdaságossági tényezőket.
Divatbemutatókon asszisztensként tevékenykedik és
szakmai feladatokat lát el a tervező iránymutatásával,
a tervek ismeretében a kivitelező műhelyek szakembereivel együttműködve. Öltözékkiegészítőket tervez,
kollekciót állít össze, részt vesz modellügynökségek,
divatlapok, üzletek, kiállítási enteriőrök layoutjának
kialakításában.
Kompetenciaelvárás:
Önállóság, kreativitás, sokoldalúság, precizitás, jó kéz
ügyesség, ötletgazdagság.

A szakképzettséggel rendelkező:
• öltözékeket, kiegészítőket tervez - szabadkézzel vagy
számítógépes programmal -, kollekciót állít össze, ahhoz tartozó kivitelezési folyamatokat ismer, felügyel
és dokumentál;
• a díszlettervek pontos ismeretében irányítja a kivitelezés munkálatait, besegít a műhelyekben végzett
munkafolyamatokba;
• forrásanyagot, információt gyűjt, koncepciót alakít ki;
• elképzeléseit vizuálisan prezentálja - vázlat, divat
rajz, jelmez- vagy díszletterv formájában szabadkézzel, plasztikus formában vagy számítógépes
programmal;
• a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával
műszaki rajzokat és maketteket készít;
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• anyag- és szabászati ismeretekkel rendelkezik;
• öltözékek, kollekciók bemutatásában vesz részt (divatfotó, divatfilm);
• színpadi próbákon vagy filmforgatáson jegyzeteket
készít a szükséges változtatásokról, alkalmazkodik a
rendező, színészek elvárásaihoz;
• színházi és filmes munkája során együttműködik a
közvetlen munkatársakkal, érvényesíti magas szintű
szakmai tudását.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az
öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó
fantáziával. Szereti a színház, a drámairodalom, a film
és a színészek világát, valamint szeret emberekkel
együttműködve alkotó munkát végezni.

Pedagógiai
munkatárs
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Pedagógia
• A szakma megnevezése: Pedagógiai munkatárs
• A szakma azonosító száma: 4 0119 01
• A szakma szakmairányai:
Pedagógiai aszisztens; gyógypedagógiai aszisztens
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Pedagógiai munkatárs
(Pedagógiai asszisztens szakmairány)
9-13. osztály szakgimnáziumokban.
Kapcsolódó kimenet: Dajka részszakképesítés
A pedagógiai asszisztens köznevelési és egyéb (gyermeknevelő) intézményekben pedagógus munkát segítő
feladatokat lát el, felsőfokú végzettségű pedagógus
irányítása mellett végzi szakirányú munkáját.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Kompetenciaelvárás
Közreműködik az óvodai, iskolai tevékenységek
előkészítésében és lebonyolításában. Tevékenyen részt
vesz a gyermek, tanuló higiénés szokásrendszerének
kialakításában, felügyeli, kíséri a gyermekeket, részt
vesz a szabadidős tevékenységének szervezésében. Ismeri a differenciált bánásmód szabályait, pedagógus
irányításával alkalmazza, segíti a család és az intézmény
kapcsolattartását. Különös figyelmet fordít a hátrányos
szociokulturális környezetből érkező gyermekre, munkáját a családdal, speciális szakemberekkel végzi.
A szakképzettséggel rendelkező:
• Jellemzően közalkalmazottként a köznevelés intézményeiben foglalkoztatott munkatárs
• Ismeri a gyermeki személyiség legfontosabb jegyeit, pedagógus irányítása mellett nevelést, oktatást
segítő tevékenységet végez
• Gyermekszeretet, jó együttműködési képesség,
csapatmunka, ápolt megjelenés jellemzi
• Szakember irányításával támogatja, segíti a fogya
tékkal élő, SNI-s, BTM-es gyermekek tervezett fej
lesztő programját
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti és ismeri a
gyermeki személyiség adott korosztályának jellemzőit,
elfogadja, tudja szakember irányítása mellett végezni
segítő, gyermeki személyiséget építő, szeretetteljes
segítő és a gyermeki személyiségfejlődésének alárendelt munkáját.
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Sport és informatika.
Mi ebben vagyunk

a legjobbak.
Állj be közénk!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Pogány Frigyes Technikum
www.poganysuli.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 012
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Diákjaink tanulmányaikat jól megkö
zelíthető,
kertvárosi
környezetben, fiatalos, lendületes ta
ná
ri kar
segít
ségével folytathatják. Módszereink játékosak, fő célunk, hogy
élményeket is adjunk a tudás mellé,
ezért alkalmazzuk tanítási óráinkon
a Komplex Instrukciós Programot.
Sportolóink és informatikusaink képzése is korszerű és gyakorlatorientált,
rengeteg sporteszközzel és jól felszerelt számítógéptermekkel. Mindkét
szakágon az érettségit követően
1 év alatt piac
képes szakma szerezhető. 1999. áprilisa óta ECDL
vizsgaközpont vagyunk. Testnevelő
tanáraink remek szakemberek, melyet számos városi és országos győze
lem mutat kézilabdában, kosár
lab
dában vagy röplabdában. Több
válogatott szintű sportoló tanult
iskolánkban különböző sportágak
képviseletében, legyen szó asztalite
niszről, kézilabdáról, labdarúgásról,
ökölvívásról, illetve a saját nevelésű
aerobik versenyzőkről. Célunk, hogy
értékes embereket képezzünk, akik
megállják a helyüket a felnőtt életben. Ehhez próbálunk segítséget
nyújtani azzal, hogy lehetőséget biztosítunk két idegen nyelv tanulására,
és aki többet szeretne gyakorolni, a
délutáni tanulószobán is megteheti.

SPORT ÁGAZAT
A sport ágazaton belül két képzés érhető el a diákok
számára.
Az egyik a fitness-wellness instruktor képzés, amely a
szabadidősport szakember igényét hivatott kielégíteni,
a másik a sportedző (a sportág megjelölésével) sportszervező képzés, amely sportág-specifikusan
a versenysport egyre növekvő szakember igényét
törekszik kielégíteni.
A képzés során a diákok megismerkednek a sport
elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, széles
bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan alkalmas akár a munkaerőpiacon való helytállásra, akár

a sporttudomány területén felsőoktatás keretében
történő továbbtanulásra.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól
felszerelt sportlétesítményekben, fitness termekben,
korszerű eszközpark segítségével, valamint sportegyesületi keretek között sajátíthatják el a magas szintű
gyakorlati és szakmódszertani ismereteket.
A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sportolás iránti elkötelezettség, felelősség más személyek
iránt az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás iránti igény kialakítása terén.

Fitness-wellness
instruktor
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Sport
• A szakma megnevezése: Fitness-wellness instruktor
• A szakma azonosító száma: 5 1014 20 01
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A pályaalkalmassági vizsgálat során a motoros képes
ségek, valamint tetszőleges úszásnemben mélyvízi
50 m úszás felmérése történik.
Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Mások egészsége
a mi hivatásunk.
Fontos a szakmánk.
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Fitness-wellness instruktor
• Sportedző
(a sportág megjelölésével) sportszervező

A fitness-wellness instruktor a szabadidősport jellem
ző létesítményeiben tervez, szervez és vezet csoportos,
illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a
lakosság fittségi állapotának javítására irányul. Komp
lex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb
mozgásprogramok oktatására.
Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, sportolói jártasság, jó fizikum, jó ritmusérzék, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés
irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező:
• a fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíti;
• változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart;
• képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat
vezetni;
• a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot állít össze, a terhelésintenzitást megfelelő módon
szabályozza;
• a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja;
• a kellemes csoportlégkört megteremti, a csoporttagokat motiválja;
• életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervez és vezet;
• a hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi;
• szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat lát el;
• az erőfejlesztő és kardio-gépeken végzett egyéni
edzéseket szakszerűen felügyeli;
• kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen
választja ezt a területet hivatásául.
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Sportedző (a sportág megjelölésével)
– sportszervező
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Sport
• A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező
• A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intézmény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a megjelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfelelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek
és sportági technikák szintjét.
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Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható sportágak: a szakképzettség megszer
zésére irányuló képzés azokban a sportágakban
szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004.
évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos
sportági szakszövetség, vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági
szövetség működik.
A sportedző - sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a
sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág
technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játékés versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken
és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket,
illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket
szervez.

Kompetenciaelvárás:
Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói
jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
A szakképzettséggel rendelkező:
• a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
• a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
• a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen
felméri, értékeli;
• az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok
figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus
felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;

• a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők
kiválasztását elvégzi;
• a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
• különböző ciklusú edzésterveket készít;
• sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, tábo
rokat szervez;
• a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
• szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt
nyújt.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen
választja ezt a területet hivatásául.

Szoftverfejlesztő
és - tesztelő technikus
5 ÉVES KÉPZÉS

A

digitálizáció

mindenki jövőjében
			
benne van.

kiemelt
szereped egy

Legyen neked is

dinamikusan

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Szoftverfejlesztő éstesztelő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A
programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését
és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi
munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fej
lesztői eszközök hatékony használatára.
Kompetenciaelvárás
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rend
szerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

fejlődő

szakirányban!

Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Szoftverfejlesztő
és- tesztelő

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs
szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan
fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai
rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózat
építésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a
távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket
a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé. Az informatika önálló tudományág,
amely a különböző eszközökkel - de különösen a
számítógéppel - megvalósított információkezeléssel,
azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továb-
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bításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, modern
vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű
eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szin
tű ismereteket.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép mű
ködése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan
képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a
munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések
biztos alapot adnak.

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépet kezel, üzemeltet;
• fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
• weboldalakat tervez és kódol;
• webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez
és fejleszt;
• asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
• szoftvereket tesztel;

• adatbázisokat tervez és kezel;
• csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
• erőforrást és időszükségletet határoz meg.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

			Építészet,
hivatás,
			karrier.
Nálunk megtalálod.
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Schulek Frigyes Két Tanítási
Nyelvű Építőipari Technikum
www.schulek.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 013
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A középfokú építőipari oktatás több
mint 120 évre visszanyúló története
nagyrészt megegyezik iskolánk múltjával. 1978-tól Vági István Építőipari
Szakközépiskola néven vált a főváros
egyik legnevesebb középfokú oktatási intézményévé, majd 1997-től
intézményünk Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola, 2016 szeptemberétől
Budapesti Komplex Szakképzési
Centrum Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma
néven folytatja jogelődjei színvona
las tevékenységét. 2000. augusztus
1-jétől iskolánk a Mosonyi utcában
működik. A főváros egyik legjobban megközelíthető helyszínén, a
Keleti pályaudvar szomszédságában
lévő felújított, a legmodernebb oktatási követelményeknek megfelelő
iskolaépületben. Elismerten kitűnő
színvonalú általános képzést és szakmai oktatást biztosítunk magasépítő
technikus szakmába.

ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT
Az építőipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek az
épített környezetet hozzák létre. Az építőipar az emberrel együtt fejlődött, felépítményei körülvesznek
bennünket a mindennapokban (utak, hidak, alagutak,
felhőkarcolók, családi házak).
Az ágazat meghatározó súlyú az ország gazdaságában,
sőt napjainkban szinte minden nemzetgazdaság
meghatározó iparága.

Duális képzés keretében a diákok a szakmai gyakor
latokon jól felszerelt műhelyekben, vállalati és külső
építési helyszíneken, munkavégzés közben korszerű
berendezések és eszközök segítségével sajátíthatják el
a magas szintű ismereteket.
Azon tanulóknak ajánljuk az építőipar szakképesítéseit, akik szeretnek a szabadban dolgozni, alkotni,
létrehozni akarnak és látni kívánják annak eredményét.

Magasépítő
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipari
• A szakma megnevezése: Magasépítő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0732 06 09
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Nyelvi előkészítő, valamint két tanítási nyelvű évfo
lyammal is indul.
Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Hozz létre élettereket,

			

építs minden nap

valami jót,

		

valami újat!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:
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• Magasépítő technikus
• Mélyépítő technikus

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más
építmények építésével, felújításával, átalakításával,
karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki
feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását,
szervezését végzi. Az építőanyag gyártás technológiai
folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folya
matát és készletét ellenőrzi.
Kompetenciaelvárás:
Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, precizitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka.
A szakképzettséggel rendelkező:
• művezetői feladatokat lát el;
• önálló tevékenységként építési vállalkozást vezet;
• irányítás mellett terveket, tervrészleteket szerkeszt
számítógéppel segített tervezői program felhaszná
lásával rajzol, a szabványos jelölések alkalmazásával;
• közreműködik a beruházás előkészítésében, pályázati anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében;
• közreműködik az építéshelyi adminisztrációs folya
matokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében;
• épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el;
• idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez;
• részt vesz a kivitelezés előkészítésében, megva
ló
sításában, koordinálásában.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret csapatban
dolgozni, kedveli a technológiát és nem fél a magas
ságtól. Remek választás azok számára is, akik nyitottak
műszaki területen felsőfokú tanulmányok folytatására.

Mélyépítő
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipari
• A szakma megnevezése: Mélyépítő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0732 06 10
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Választható szakmairányok: Közmű szakmairány, Út
építő szakmairány, Vízügy szakmairány.
Önállóan vagy mérnöki irányítással műtárgyak és más
létesítmények építésével, felújításával, átalakításával,
üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kap
csolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok
összehangolását, szervezését végzi. Az építőanyaggyártás technológiai folyamatait előkészíti. A gyártási
technológia folyamatát és készletét ellenőrzi.
Kompetenciaelvárás
Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, preci
zitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka.

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

A szakképzettséggel rendelkező:
• szerkeszti, kidolgozza a vázlatterveket, építési, enge
délyezési terveket, részt vesz a műszaki leírás elké
szítésében;
• irányítja és szervezi a szükséges talajfeltárásokat;
• részt vesz az építéskivitelezés műszaki előkészítésében;
• részt vesz a mélyépítési létesítmény kivitelezésének
építéshelyi előkészítésében;
• részt vesz a létesítmények kivitelezésének tevékeny
ségében;
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• részt vesz a kivitelezés ügyvitelében és szervezésében;
• részt vesz a létesítmények műszaki átadás-átvételi,
használatbavételi eljárásában;
• közreműködik a mélyépítési létesítmények üzemel
tetésében, fenntartásában és karbantartásában.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel az utak,
közművek világa, szívesen dolgozik a szabadban, és
szeret maradandót alkotni.

				Nem mindig

válthatod meg

a világot, de ha sütsz

valami jót, azzal

már elég közel állsz
a megoldáshoz!
Budapesti Komplex SZC
Szamos Mátyás Technikum
és Szakképző Iskola

1965

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Szamos Mátyás Technikum
és Szakképző Iskola
www.szamosiskola.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 021
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A vendéglátóiparban kiemelkedő tevékenysége alapján elismert Szamos Mátyásnak, a magyar cukrászat
kiváló szakemberének munkássága, is
kolánk profilját, vállalt feladatunkat – ven
dég
látóipari szakképzés területén kitűzött cél
jainkat
tükrözi. Szamos Mátyás életpályája méltán kö
vet
hető példaképet
állít mostani és leendő tanulóink
számára. Vendéglátóipari iskolaként
Szamos Mátyás emlékét tisztelettel
megőrizzük, valamint e neves ma
gyar cukrász mester szakmai örökét
továbbvisszük. Jelenleg iskolánkban
technikusi és szakképzés folyik. Esti
tagozaton érettségi vizsgára készítjük fel tanulóinkat. Folyamatosan
fejlesztjük a képzési lehetőségeinket,
ezért bekapcsolódunk a felnőtt szakképzésbe is.

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT
Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat
meg
ismerni és emberekkel foglalkozni, továbbá ér
dek
lődik a gasztronómia iránt, annak a turizmusvendéglátás ágazatban való továbbtanulás kiváló
lehetőséget biztosít.
Tanulmányok során a hagyományos magyar vendég
szeretet fogalmát tartalommal töltik meg, ugyanakkor
az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják.

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó elméleti
és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai,
másrészt munkahelyi környezetben, nyelvet tanulnak,
emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a kreatív turizmus világába is.
A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen belül a
legkeresettebb szakmákat sajátítják el.

Cukrász
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus - vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Süsd meg,
főzd meg álmaidat.
Oszd meg másokkal is!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Cukrász szaktechnikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Cukrász

• Szakács szaktechnikus
• Vendégtéri szaktechnikus

• Szakács
• Pincér- vendégtéri
szakember

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési,
értékesítési tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az
egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja
az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti,
koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.
Kompetenciaelvárás:
Jó kommunikációs készség, problémamegoldó
képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás,
együttműködő képesség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges
vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el;
• irányítja, szervezi, ellenőrzi - tulajdonosként, alkalmazottként - az árubeszerzési, a raktározási, a termelési,
az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket;
• közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munka
idő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók
tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét;
• ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen
nyelvi szókincsét;
• bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot;
• megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
• termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz
a cukrászati készítmények elkészítésében.
Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni,
érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, akik
szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének
folytatni a későbbiekben..
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Szakács
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 06
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.

A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és
irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán
az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. Közép- és felsővezetői feladatokat lát el olyan
munkakörökben is, mint például a főszakács helyettes,
főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető helyettes,
élelmezésvezető. A szakács az egyik legrégebbi szakma.
A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt
is nyújt.
A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények
fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával
segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát.
Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás,
együttműködő képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja, illet
ve végrehajtatja a meghatározott feladatokat;
• vezetőszakács pozícióban végrehajtatja az általa
meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel,
szükség esetén korrigáltat;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;
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• megérti és felhasználja a technológiai műveletek
leírásait idegen nyelven.
A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek
alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak,
érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos
feladatokat kínál.
Remek választás azok számára is, akik nyitottak szak
irányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Vendégtéri
szaktechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Vendégtéri szaktechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 1013 23 08
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
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Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben
a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevé
kenységet végzi, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és
vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a
megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja
és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek
vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.
Kompetenciaelvárás:
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képes
ség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó
szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• alkalmazza a működési szabályokat;
• üzleti levelezést folytat;
• kínálatot tervez, étlapot, itallapot állít össze;
• figyelemmel kíséri az árukészletet;
• megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket
készít;
• kapcsolatot tart a szállítókkal;
• figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
• biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;
• kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
• ajánlatot készít megrendelők részére;
• rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;
• áruk beszerzése és árképzés;

• nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;
• tárgyal az ügyfelekkel;
• kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és
felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
• nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik
érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és
logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a
szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.

Cukrász

Szakács

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Cukrász
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 01

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Szakács
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 05

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők
igényeire.
Kompetenciaelvárás
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• felveszi a megrendeléseket;
• kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
• kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez
a hozzávaló mennyiségeket;
• elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;
• munkáját kézzel és gépekkel végzi pl. gyúró-, keverő
nyújtógépet használ;
• sütési és főzési műveleteket végez;
• kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott
méretűre alakítja, formázza, díszíti;
• az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat
krémekkel rétegezi, dermeszti, majd a terméket be
vonja és díszíti;
• alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága
szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
• fagylaltokat főz és fagyaszt;
• csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket
és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének,
változatos munkára vágynak.
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Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szük
séglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris
élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden
társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van
az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket,
fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendég
látóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen
dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán,
protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Kompetenciaelvárás
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a
kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó
képesség, kreativitás, együttműködő képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal,
díszít a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt
végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni,
irányítani.
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek
alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos munkára
vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az ál
tala készített ételben.

Pincér vendégtéri szakember
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Turizmus-vendéglátás
• A szakma megnevezése: Pincér-vendégtéri
szakember
• A szakma azonosító száma: 4 1013 23 04
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt
és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket.
Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a
fizettetést.
Kompetenciaelvárás
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó ké
pesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő
képesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő
képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket;
• figyelemmel kíséri az árukészletet, részt vesz az
áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében,
tárolásában és dokumentálásában;
• ismerteti a választékot, ételeket ajánl az allergének
figyelembevételével, italokat ajánl, azokat párosítja a
vendég által megrendelt ételekhez;
• felveszi a rendelést;
• felszolgál; a különböző felszolgálási rendszerek és
az egység igényeinek figyelembevételével előkészíti
a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az
italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket, italokat
a vendégek asztalához;
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• barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
• figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek
étkezése során kommunikál, tájékozódik elégedettségükről;
• megszervezi a saját és beosztott munkatársai munkáját, ellenőrzi azt,
• kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet, éttermi
szoftvert.
.

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a
vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint
szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a
végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni
a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva
van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.

Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Automatikai technikus
Szakmairányai:
Gyártástechnika
Autóipar
Épületautomatizálás
Energetika és petrolkémia
• Elektronikai technikus
• Ipari informatikai technikus

			Szükség

van

szakemberre!
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Weiss Manfréd Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
www.wm-iskola.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 016
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Csepeli székhelyű intézményünkben az informatika, az elektronika, a mechatronika, a honvédelem
a közgazdaság, a gépészet, és a
közszolgálat területén érettségiz
hetsz és szerezhetsz ingyenes
szakmát. Duális képzéseinkben az
ösztöndíj mellett tanulószerződéssel is tanulhatsz. Felvételizned a
tanulmányi eredmények beszámí
tásával lehet. Az iskolához szer
vesen kapcsolódó kollégiumunk
jó tanulási és kényelmes pihenési
lehetőséget biztosít.

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Elektronikai műszerész
• Villanyszerelő
Szakmairányai:
Épületvillamosság
Villamoshálózat
Villamos készülék és berendezés

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ÁGAZAT
A technikai és technológiai fejlődés következtében
egyre nagyobb számban van szükség jól képzett
műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek
kialakulása is megfigyelhető.
A műszaki területen az érintett szakmaterületek ese
tén közös műszaki alapozás került meghatározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket
sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség
nyílik a különböző szakirányok közötti választásra, ezzel biztosítva átjárhatóságot az egyes szakmaterületek
között.

A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok - szakképzettségtől függően - alkalmassá válnak vezérlési
és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus
berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátására,
üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére.
Olyan átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek,
amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati
környezetben történő munkavégzésre.
Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely
kimagasló technológiai környezetben ígéretes karrier
utakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok
folytatására is.

Elektronikai
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Elektronikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

		Igazi

„megoldó ember”
szeretnél lenni?

Itt a lehetőség!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Automatikai technikus
Szakmairányai:
Gyártástechnika
Autóipar
Épületautomatizálás
Energetika és petrolkémia
• Elektronikai technikus
• Ipari informatikai technikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:
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• Elektronikai műszerész
• Villanyszerelő
Szakmairányai:
Épületvillamosság
Villamoshálózat
Villamos készülék és berendezés

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló
ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere.
Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektronikus berendezések, műszerek tervezése,
gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés
elleni) védelmi előírásokat.
Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kéz
ügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.
A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi
a mechanikai és finom- mechanikai szereléseket;
• alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és
segédprogramokat, értelmezi a számítógépes mérési
eredményeket;
• számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó
eszközöket használ és programoz;
• elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez;
• komplex elektronikai áramkörökben módszeres hibakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri
egységeket, elemeket.
Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt
vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések
működése, irányítása, így például a hang- és fénytechnika. A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú
tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Automatikai
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Elektrotechnika-elektronika
• A szakma megnevezése: Automatikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 01
• A szakma szakmairányai: Autóipar, Energetika és
petrolkémia, Épületautomatizálás, Gyártástechnika
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektrotechnika-elektronika ágazat 5 éves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Autóipar, Energetika és
petrol
kémia, Épületautomatizálás, Gyártástechnika
Az automatikai technikus az automatizált gépek, berendezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe
helyezését, karbantartását végző szakember. A képzés
során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek
birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási feladatok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható
logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik
Kompetenciaelvárás
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás,
kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapat
munka..

Épületautomatizálás szakmairány:
Intelligens épületautomatizálási rendszereket kivitelez és programoz be a megrendelő igényei alapján.
Az ügyfelekkel történő tárgyalások alkalmával, az ott
megfogalmazott igények alapján energiahatékony, optimális rendszert alakít ki. Ismeri az épületautomatizálási készülékeket, programokat. Kapcsolási, vezérlési
rajz segítségével a vezérlő beüzemelését, a programok
áttöltését, archiválását végzi. Ismeri a vezérlőprogram
készítésének alapvető lépéseit. Műszeres méréssel, valamint a vezérlőprogram jellemzőinek a monitorozásával
és kiértékelésével az épületautomatikai rendszereken
módszeres hibakeresést végez. A megszerzett diagnosztikai ismeretek alapján képes a napi üzemmenet helyi és távkövetésére, az installáció, programozás és a
mindennapi működés során fellépő rendellenességek
okainak feltárására, a hibák kijavítására, a rendszer
újra konfigurálására. Elkészíti a szabványok és gyártói
előírásoknak megfelelő dokumentációt.
A szakképzettséggel rendelkező:
• a technológiai folyamat ismeretében gyártó berendezéseken hibát diagnosztizál, szerszámcseréket és
alapvető beállításokat végez;
• végrehajtja a hidraulikai és pneumatikus eszközök
cseréjét, és ellátja a kapcsolódó üzemeltetési feladatokat is;
• elvégzi a PLC-k beüzemelését, valamint a technológiai folyamatoknak megfelelő egyszerű programok
megírását, áttöltését és archiválását;
• alkalmazza az intelligens karbantartás módszereit.
Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket vonz a gépek,
berendezések és épületek önműködő irányítása. A
szakmát választók a XXI. század ígéretes szakembereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési
eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás
azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú
tanulmányok folytatására.
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Ipari informatikai
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése:
Ipari informatikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése,
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
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Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai
szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a
korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és háttértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon
egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli
összeköttetések kialakításának megtervezése, koordinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati
rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az iparban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények
felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói
szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műszaki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar
4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati
környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.
Kompetenciaelvárás
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kéz
ügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert
konfigurál, a felhasználói internetes berendezések
között összeköttetéseket létesít;
• adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs
és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző internetprotokollokat alkalmaz;
• ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprogramok fejlesztését és rendszergazda-szintű
üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított
mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és
programozását;

• társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve
automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat
végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;
• képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok
végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesztésére.
Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek
az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan
szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál
kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására
nyitott fiatalok számára is.

Elektronikai
műszerész
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Elektronikai műszerész
• A szakma azonosító száma: 4 0713 04 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése,
amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló
ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakembere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések
összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos
és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Eltérő mérési eredmények ese
tén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése és
megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások
és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a
villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD
(elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.

Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás,
kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit;
• diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprog
ra
mok felhasználói szintű ismerete birtokában
értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;
• számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártó
eszközöket használ;
• az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe
szere
li, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is
végez;
• dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze,
ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi
információkat szolgáltat.
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Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez
közel áll a számítástechnika és az elektronika, de test
hezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a
multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési lehetőségeket kínáló területe is.

Villanyszerelő
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:
Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Villanyszerelő
• A szakma azonosító száma: 4 0713 04 07
• A szakma szakmairányai: Villamos hálózat,
Épületvillamosság, Villamos készülék és berendezés
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése,
amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Lehetséges szakmairányok: Villamos hálózat, Épületvillamosság, Villamos készülék és berendezés szakmairány.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok
hagyományos és intelligens villamos és napelemes
rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari
villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket,
kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést
szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző
mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.
Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás,
önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség,
csapatmunka.

Szakmairány: Épületvillamosság
Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villa
mos és mechanikai kötéseket készít, épületek villamos
hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakítja az épületek villamos áramköreit. Lakóépület csatlakozó vezetékét és fogyasztásmérő helyet létesít. Villamos biztonságtechnikai eszközöket kiválaszt, telepít,
üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást
készít kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti,
elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gépet helyez üzembe. Dokumentáció alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz
tartozó villamos elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot,
fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó
berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe
helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket
szerel, üzembe helyez.

Szakmairány: Villamos készülék és berendezés szerelő
Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villa
mos és mechanikai kötéseket készít, süllyesztett- és
fa
lon kívüli villamos alapszereléseket létesít. Dokumentáció alapján lakóépület csatlakozó vezetékét
kiépíti, az áramszolgáltató előírása szerinti fogyasztásmérő helyet alakít ki vagy szerel. Berendezések kábeles csatlakozó vezetékét létesíti, valamint elkészíti
a megvalósulási dokumentációt. Kábelösszekötést és
kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen. Villamos gépet, transzformátort, villamos forgógépet
telepít, hálózatra csatlakoztat. Kapcsoló készüléket
kiválaszt, beköt, működési jellemzőit beállítja, ellenőrzi. Rajz alapján ipari elosztó berendezést telepít és
üzembe helyez az érintésvédelmi és biztonságtechnikai előírásoknak megfelelően. Dokumentáció alapján
fotovoltaikus berendezést szerel. Műszaki leírás alapján motor vezérlőberendezést szerel, frekvenciaváltót
telepít. Dokumentáció alapján villamos gépek, ipari
elosztók üzembe helyezés előtti és üzemi vizsgálatait
végzi.

A szakképzettséggel rendelkező:
• fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület
elosz
tó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú
alapszerelést létesít;
• hagyományos és intelligens épület villamos beren
dezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanítja;
• egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas,
értelmez;
• kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai
alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak
vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül
felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál..

Gépgyártástechnológiai
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése:
Gépgyártástechnológiai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0715 10 06
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

		Nehéz

súlycsoport,

nagygyerekek

Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

a
			szakmái ezek!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Gépgyártás-technológiai
technikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

Gépi és CNC
forgácsoló

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkat
részek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek,
géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja
az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben
méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek
karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehaj
tásában.
Kompetenciaelvárás
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási
képesség, analitikus gondolkodás.

• Gépésztechnikus
Ipar
Vegyipar
Vízgépészet

GÉPÉSZET ÁGAZAT
A technikai és technológiai fejlődés következtében
egyre nagyobb számban van szükség jól képzett
műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek
kialakulása is megfigyelhető.
A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös műszaki alapozó oktatásban vesznek részt
a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között.
A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az
ismereteket sajátítják el, amelyek valamennyi műszaki
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szakmában azonosak és szükségesek. Az alapozás
végén a tanulóknak lehetőségük nyílik a különböző
szakirányok közötti választásra.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szinten automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is
szívesen végzik, akik szeretnek alkotni, szerszámokat
használni. Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik
nyitottak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőfokú intézményben folytassák.

A szakképzettséggel rendelkező:
• műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket;
• alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű
szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló
cellákon;

• egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot
ír, betölt és tesztel;
• megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és
szükség esetén beavatkozik.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.

Gépésztechnikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése: Gépésztechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 0715 10 05
• A szakma szakmairányai:
CAD-CAM, ipar, vegyipar
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: CAD-CAM, ipar, vegyipar.
A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek,
berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválaszt
ja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik
a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberendezések beüzemelésében.
Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról,
javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök
optimális működésének biztosítása érdekében
Kompetenciaelvárás:
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési
készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus
gondolkodás.

Szakmairány: CAD-CAM:
A CAD-CAM gépésztechnikus feladata, hogy szakmai
ismereteit alkalmazva hatékony támogatója legyen
a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személyben átlátja az egyes alkatrészek, vagy szerelvények
tervezésének és megvalósításának összefüggéseit.
Szakmai tanulmányait követően képes lesz ipari termékek modellezésére, funkcionális megfelelőségük
vizsgálatára, valamint a szükséges tervezési dokumentációk elkészítésére. Gyártási ismeretei alapján el
tudja végezni a forgácsolással előállítható termékek
egyetemes és CNC gépekkel való megmunkálásának
előkészítését. Ki tudja választani a technológiát, megmunkáló berendezéseket, készülékeket, szerszámokat.
Gyártási gyakorlata alapján szükség szerint tevé
kenyen részt tud venni a gyártási folyamatban.

A szakképzettséggel rendelkező:
• alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással
egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó
munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a
gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és
mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;
• mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
• a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés
eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alkatrészt, gépegységet minősíti;
• elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek
elemeinek karbantartását, javítását, cseréjét;
• beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
• elvégzi a gépek, berendezések időszakos karbantartási munkálatait.
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Szakmairány: Ipar
Az ipar szakmairányú gépésztechnikus a mérnöki
felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű műszaki
fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat végzi. Részt vesz a gyártmányok, gépek és berendezések
korszerűsítési, a gépelemek, gépegységek tervezési és
az új technológiák bevezetési munkálataiban. Megszer
vezi a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését,
javítási, karbantartási előírásokat készít, mely alapján
karbantartási munkálatokat végez vagy végeztet, ezek
hez anyagokat, segédanyagokat választ, majd a végellenőrzést, próbaüzemeltetést, üzembe helyezést és
minősítést követően dokumentálja az elvégzett munkát.
Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi
vagy elvégezteti a javítási feladatokat, a próbaüzemeltetést és a helyes működés beállítását. Egyszerű
pneumatikus és hidraulikus vezérléseket tervez, összeállít, működési paramétereket állít be, karbantart, javít,
cserél, próbaüzemet végez. Összeállítási és alkatrészrajzokat értelmez és készít. Kézi és kisgépes eljárással
alkatrészt gyárt, amely során anyagot, szerszámot és
mérőeszközt választ, műveleteket ír elő és a gyártási folyamat elvégzése után ellenőrzi a kész darabot.
Mérő- és ellenőrző eszközökkel geometriai méreteket
határoz meg, jegyzőkönyvet készít, kiértékel, minősít.
Csavarkötéseket és biztosításokat, ék- és reteszkötéseket szakszerűen kialakít és bont. Elvégzi a szabványos
gépelemek (csapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák,
lánckerekek, stb.) szakszerű ki és beszerelését, cseréjét. Dokumentáció és gépkönyv alapján megtervezi és
elvégzi vagy elvégezteti a gépek, berendezések szétés összeszerelését. Gondoskodik a munka-, környezetés tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról és
betartatásáról, a hatáskörébe tartozó gépek és berendezések műszaki megfelelőségéről, a folyamatos üzemeltetéshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges
anyag-, gép-, szerszám- és energiaellátásról.

Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automa
tizált technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

Gépi és CNC
forgácsoló
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése: Gépi és CNC forgácsoló
• A szakma azonosító száma: 4 0715 10 07
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
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Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos
szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai
adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási
jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket.
Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC
gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását
követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt
gyárt.

Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban
való együttműködés, precizitás, problémamegoldó
képesség.
A szakképzettséggel rendelkező:
• tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra
vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyraj
zok, szabványok;
• a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli,
beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő
eszközöket;
• kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szüksé
ges szerszámokat;

• kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt,
alakít, javít;
• fúrási munkákat végez;
• alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel,
marással;
• egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC
vezérlésű megmunkáló gépeken;
• forgácsoló szerszámokat készít, élez;
• a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket,
érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Öntvénykészítő
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
• A szakma megnevezése: Öntvénykészítő
• A szakma azonosító száma: 4 0715 01 07
• A szakma szakmairányai: könnyűfém, vas és acél
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Ha vonzanak

a

különleges
anyagok!

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Öntvénykészítő
Szakmairányai:
Vas és acél
Könnyűfém

BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT ÁGAZAT
A bányászat, mint szakma egyidős az emberiséggel.
Az ásványi nyersanyagok kitermelése biztosítja a modern élet feltételeit napjainkban és a jövőben is. A mai
bányaművelés összetett szaktudást, a modern gépi
berendezések működtetését igényli. Ezen a területen
dolgozók teremtik meg az ipar, a mezőgazdaság és a
szolgáltatások alapjait is.
A fémek előállítása és megmunkálása évezredek
óta meghatározza az emberiség történelmének fejlődését. A modern kohászat ma és a jövőben is az
ipar meghatározó területe. A folyékony fémek (vas,
acél, alumínium, réz) előállítása és alakítása izgalmas
kihívás a fiatalok részére.
A fluidumbányászat századunk egyik legfontosabb
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ipari tevékenysége, hiszen a szénhidrogének és az
édesvíz szerepe országok, régiók jövőjében vitathatatlan. A fluidumok, így a kőolaj alapú üzemanyagok a
gépek fő mozgatói, a földgáz az elsődleges fűtőanyag,
az édesvíz pedig folyamatosan a legfontosabb ásványi
nyersanyaggá válik. Ahhoz, hogy a felszínre hozzuk
több kilométeres mélységből, speciális berendezésekre
és szakképzett személyzetre (fluidumkitermelőkre)
van szükség.
Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik
szeretnek a szabadban dolgozni, műszaki érdeklődésük
van, szeretik a nagy teljesítményű gépeket, és szívesen
szereznek szerteágazó ismereteket több műszaki tudományterületen is.

Bányászat és kohászat ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Könnyűfém szakmairány,
Vas és acél szakmairány.
Az öntvénygyártó olvasztókemencében elkészíti az
előírt hőmérsékletű és kémiai összetételű fémet. Elő
készíti az öntéshez szükséges eszközöket, szerszámokat
a gyártáshoz. Elvégzi a folyékony könnyűfém, valamint
a folyékony vas- és acél formába öntését és kezelését,
főként öntőgépek, robotok segítségével. Kezeli az
öntödében használatos automata gépeket, gépsorokat.
Szakmairány: Könnyűfém
Könnyűfémből készült öntvényeket állít elő homok-,
kerámia- vagy fémformában. Működteti az olvasztáshoz szükséges kiszolgáló berendezéseket. Az
öntészeti technológiákhoz igény szerint adott összetételű folyékony fémet használ, illetve állít össze.
Kezeli a fémolvadékot. Kézzel vagy géppel formázza
az öntőmintát, előkészíti azt az öntéshez, kialakítja a
gázelvezetést, a beömlő- és táplálórendszert. Automata öntőgépek segítségével fémformába kokillaöntést és
nyomásos öntést végez. Karbantartja az öntést kiszolgáló gépeket, berendezéseket. Gyártás közben ellenőrzi a technológiai paraméterek betartását. Ellenőrzi,
tisztítja, hőkezeli az öntött munkadarabokat. Technológiai utasításnak megfelelően dokumentálja a gyártás
paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.
Kompetenciaelvárás
Jó fizikai adottságok, térbeli gondolkodás, önállóság,
csapatban való együttműködés, törekvés a folyamatos
szakmai fejlődésre.

A szakképzettséggel rendelkező:
• kézi formázást végez, elvégzi a folyékony fém formába öntését, használja a különféle formaleválasztó
anyagokat;
• előkészíti a magszekrényt a gyártásra, ellenőrzi és
működteti a formázó- és öntőgépeket, szükség ese
tén ki tudja javítani a homokmag hibáit;
• elvégzi a formázáshoz szükséges formahomok
készítését homokműben;
• olvasztókemencében elkészíti a megfelelő kémiai
összetételű olvadékot, használja az ötvöző anyagokat;
• felügyeli a folyékony fém öntőrobot általi formába
öntését;
• a kész öntvényről eltávolítja a felesleges fémet;
• felismeri az öntési hibákat, megteszi az előírt intézkedéseket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a könnyűfémek, a vas és acél alakítása, formázása és azok felhasználási lehetőségei, megmunkálási technológiái. Jó
szerencsét! - ahogy a terület szakemberei mondanák.

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus

Az igazi

fejlesztés

5 ÉVES KÉPZÉS

4.0

Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0612 12 02

• Informatikai rendszerés alkalmazás-üzemeltető
technikus
• Szoftverfejlesztő
és- tesztelő

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak.
Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazás
üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfej
lesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spekt
rumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik
egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.
Az informatika önálló tudományág, amely a különböző
eszközökkel - de különösen a számítógéppel - megvaló
sított információkezeléssel, azaz az információ megszer
zésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával,
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sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól
felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken,
munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségé
vel sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mind
azoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép
működése és rejtelmei vagy a programozás és a tele
kommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan
képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a
munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések
biztos alapot adnak.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakképzettséggel rendelkező:
• képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkal
mazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalma
zásokat telepíteni, karbantartani és használni;
• elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit;
• ellátja munkaállomások operációs rendszerének
telepítését és karbantartását;
• képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs
rendszerek és az alapvető internetes szolgáltatások
telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
• ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat;

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus adott cég munkatársaként helyben telepített,
illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt
működését biztosítja.
Kompetenciaelvárás
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és
hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség.

• képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;
• elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak
és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigu
rálását;
• felhőszolgáltatásokat kezel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai
eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud
és szeret más csapatokkal együttműködni, és támo
gatóként kész részt venni egy informatikai rendszer
üzemeltetésében.

Szoftverfejlesztőés tesztelő
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Szoftverfejlesztő- és
tesztelő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg
szerzésével zárul.
A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan
szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást
(szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok
tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva
együttműködik a szoftverfejlesztési projektben részt
vevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát
támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.
Kompetenciaelvárás
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rend
szerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépet kezel, üzemeltet;
• fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
• weboldalakat tervez és kódol;
• webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez
és fejleszt;
• asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
• szoftvereket tesztel;
• adatbázisokat tervez és kezel;
• csoportmunkát és együttműködést támogató szoftvereket használ;
• erőforrást és időszükségletet határoz meg.
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Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Egymásért

dolgozunk.

HONVÉDELMI ÁGAZAT –
Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével)
A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő
képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyar
ország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró felelős állampolgárok generációja nőhessen fel.
A képzés során a honvéd kadét alapszakma választ
ható szakirányainak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti és épített környezet sajátos
ságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az
autóipar és az informatika/infokommunikáció jelenével
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és jövőjével. Duális képzés keretében a szakma
i
gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, mű
helyekben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű
ismereteket.
A felnőtté válás során életükben meghatározóvá válik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket
körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafe
gyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Honvéd kadét
Szakmairányai:
Automatikai technikus (autóipar)
Informatikai rendszer-,
és alkalmazás-üzemeltető
Infokommunikációs hálózat-építő és
-üzemeltető technikus
Elektronikai technikus
Környezetvédelmi technikus
(környezetvédelem)
Logisztikai technikus
Honvédelmi igazgatási ügyintéző

Honvéd kadét
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Honvédelem
• A szakma megnevezése: Honvéd kadét
• A szakma azonosító száma: 5 1031 11 05
• A szakma szakmairányai: Infokommunikációs
hálózatépítő és -üzemeltető technikus,
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
A képzésre nem vehető fel,
aki az alábbiak közül valamelyikben szenved:
a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlődési, mozgásszervi
rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhető értelmi zavarok,
f) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlődő epe-, vesekövesség,
m) súlyos bőrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A 12. évfolyamot követően a katonai szolgálatra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, vala
mint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII.30.)
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HM rendelet alapján, mely kifejezetten a hivatásos
vagy szerződéses katonai szolgálatvállalás alkalmas
ság megállapítását szolgálja és nem feltétele a szak
mai végzettség megszerzésének.
Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi
és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével
zárul.
Választható szakmairányok: Gépjármű mechatroni
kai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Honvédelmi igazgatási ügyintéző, Infokommunikációs
hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezetvédelmi technikus (környezetvédelem), Logisztikai technikus szakmairány.

Informatikai rendszer- és
alkalmazás-üzemeltető szakmairány:
A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában, csapatban és önállóan dolgozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében,
telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel,
egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva
önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek
között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati
eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek
és munkaállomások, alkalmazások összehangolt
működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget
nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat,
vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert
üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban
hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egy
aránt.
Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a
katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a
mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.

Elektronikai technikus szakmairány:
A Honvéd kadét, Elektronikai technikus alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektro
nikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása,
összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai,
illetőleg a korszerű érintésvédelmi és minőségbiztosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket dokumentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áramköröket felprogramozni. Javító technikusként felméri
egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve
a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos
információkat. Szakmailag támogatja a hozzá beosztott állomány (műszerészek, szerelők) munkáját. Alkalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai
eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző
és gyártó eszközöket használ és programoz.
Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.

Közszolgálati technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
• A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01
• A szakma szakmairányai:
Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Vigyázunk
egymásra!
Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Közszolgálati
technikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Rendészeti őr

Szakmairányai:
Közigazgatási ügyintéző
Rendészeti technikus

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT
Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a
rendvédelmi szakképesítéseket foglalja magába. A köz
szolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) isme
retekre épülő képzések az ágazat munkaerőutánpót
lását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az
érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja.
A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet
választható szakirányoknak megfelelően a fiatalok
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megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátossá
gaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai
elemeivel.
A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség,
valamint kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A Közszolgálati technikus végzettség keretében a
Köz
i
gazgatási ügyintéző és a Rendészeti technikus
szakmairányok választhatóak.
Kompetenciaelvárás
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti
a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat
ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások
kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét,
kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez,
betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan
alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

Közigazgatási ügyintéző szakmairány:
A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigaz
gatási tevékenység-terület szabályaival, sajátos
sá
gaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai
elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismer
kedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének
legfontosabb elemeivel.
A szakképzettséggel rendelkező:
• külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását
szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat
készít, szerkeszt, kezel, tárol;
• ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálko
dási, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljárás
keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre
hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;
• ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;
• irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, kezel és használ;
• ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
• feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
• tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és
írásban;
• feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben dön
tés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
• ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;
• önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;
• kezeli a felmerülő ügyfél-konfliktusokat.

Rendészeti őr

KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS
Rendészeti technikus szakmairány:
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul. A rendé
szeti
technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya
sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb
szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakor
lati képzés keretében a rendészeti technikus megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a
büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság,
valamint a rendőrség tevékenységének legfon
tosabb
elemeivel.

3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
• A szakma megnevezése: Rendészeti őr
• A szakma azonosító száma: 4 1032 18 02
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
A szakképzettséggel rendelkező:
• őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;
• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, hely
szín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként;
• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a
pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükség
hely
zetekben, közveszély-elhárításban;
• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten
ért személyt;
• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kény
szerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett ha
tóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban
részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;
• lőfegyvert használ;
• alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályo
kat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális
szakmai, továbbá etikai szabályokat.
Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban
elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az
emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek
fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú
igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: Rendészet és közszolgálat ágazat 3 éves képzése, amely
szakképzettség megszerzésével zárul.
A rendészeti őr megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás
fonto
sabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat
so
rán a gyakorlati képzés keretében a rendészeti őr megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató
szer
vezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékeny
ségének legfontosabb elemeivel.
Kompetenciaelvárás
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti
a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat
ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások
kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét,
kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez,
betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan
alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:
• őrzést végez különböző védelmi szintű létesítmé
nyekben;
• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, hely
szín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként; Rendészet és közszolgálat ágazat
• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a
pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;
• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghely
zetekben, közveszély-elhárításban;
• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten
ért személyt;
• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kény
szerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;
• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett
hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel.
Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban
elhivatottságot a közrend, közbiztonság terü
letén az
emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek
fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú
igényét magas színvonalon tudja biztosítani.
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Képviseljük
a múlt értékeit,

létrehozunk
a

jelenben, így

befolyásoljuk

a jövőt.

Fontos a szakmánk.

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Ybl Miklós Építőipari
Technikum és Szakképző Iskola
www.yblszakkepzo.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 017
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Iskolánk 1958-as alapítása óta oktatja az építőipari szakmákat Budapesten, többet egye
düliként a
régióban, mint például a közleke
dés
építő szakmacsoporthoz tartozókat. Korszer ű, jól felszerelt,
a gyakorlati oktatást kiszolgáló
háttérrel, versenyképes tudás
sal bíró oktató nevelő testülettel
rendelkezünk. A 2011-ben átadott
– magyarországi viszonyok között
is párját ritkító – új, korszerű tan
műhelyünk külön figyelmet érdemel: háromszintes épület, kiemelkedően felszerelt gép
park, és
2
közel 3000 m -es terület. Várjuk
az építőipari szakmák iránt elhivatottságot érző tanulókat. Duális
képzéseinkben az ösztöndíj mellett tanulószerződés is köthető.

ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT
Az építőipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek az
épített környezetet hozzák létre. Az építőipar az emberrel együtt fejlődött, felépítményei körülvesznek
bennünket a mindennapokban (utak, hidak, alagutak,
felhőkarcolók, családi házak).
Az ágazat meghatározó súlyú az ország gazdaságában,
sőt napjainkban szinte minden nemzetgazdaság meg
határozó iparága.

Duális képzés keretében a diákok a szakmai gyakor
latokon jól felszerelt műhelyekben, vállalati és külső
építési helyszíneken, munkavégzés közben korszerű
berendezések és eszközök segítségével sajátíthatják el
a magas szintű ismereteket.
Azon tanulóknak ajánljuk az építőipar szakképesítéseit, akik szeretnek a szabadban dolgozni, alkotni,
létrehozni akarnak és látni kívánják annak eredményét.

Magasépítő
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipari
• A szakma megnevezése: Magasépítő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0732 06 09
A szakképzésbe történő belépés feltételei:

mi munkánk

A
otthonokat, munkatereket,
színházakat, kórházakat
és még sok egyebet
Igazi

teremthet.

hivatás, mely
egy életre szól.

Választható képzések
5 éves technikumi
képzésben:

• Magasépítő technikus

Választható képzések
3 éves szakképző
iskolai képzésben:

• Ács

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más
építmények építésével, felújításával, átalakításával, kar
bantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Munkafolyamatok összehangolását,
szervezését végzi. Az építőanyag gyártás technológiai
folyamatait előkészíti. A gyártási technológia folya
matát és készletét ellenőrzi.
Kompetenciaelvárás
Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, preci
zitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka.

• Útépítő, vasútépítő,
és -fenntartó technikus

• Burkoló
• Szerkezetépítő és -szerelő
• Szigetelő
• Bádogos
• Festő, mázoló, tapétázó
• Épületszobrász és műköves
• Kőfaragó
• Kőműves
• Szárazépítő
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A szakképzettséggel rendelkező:
• művezetői feladatokat lát el;
• önálló tevékenységként építési vállalkozást vezet;
• irányítás mellett terveket, tervrészleteket szer
keszt
számítógéppel segített tervezői program felhasz
nálásával rajzol, a szabványos jelölések alkalma
zásával;
• közreműködik a beruházás előkészítésében, pályázati
anyagok összeállításában, bekérésében, értékelésében;
• közreműködik az építés helyi adminisztrációs folya
matokban és a kivitelezési folyamat ellenőrzésében;

• épületüzemeltetési és fenntartási feladatokat lát el;
• idegen nyelvű szakmai szöveget értelmez;
• részt vesz a kivitelezés előkészítésében, megvalósí
tásában, koordinálásában.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret csapatban dolgozni, kedveli a technológiát és nem fél a
magasságtól. Remek választás azok számára is, akik
nyitottak műszaki területen felsőfokú tanulmányok
folytatására.

Útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése:
Útépítő, vasútépítő és – fenntartó technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0732 06 16
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Az útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus az opera
tív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet
tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Önállóan vagy mérnöki
irányítással közlekedési építmények (utak, vasutak,
gátak stb.) építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki fela
datokat lát el. Kivitelezésben a feladatok a műszaki
előkészítéssel kapcsolatos tevékenységre koncentrálódnak, az üzemeltetésben pedig a pályafelügyeleti tevékenységgel kapcsolatos feladatokat látnak el.
Kompetenciaelvárás
Felelősségteljes döntéshozatal, csapatmunka, felelős
ség
érzet, átfogó tudományos, különösen természettudományok (pl.fizika) iránti érdeklődés..

A szakképzettséggel rendelkező:
• előkészíti a kivitelezés folyamatait, felméri és biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat (munkaerő, gép, anyag);
• kiviteli és organizációs terveket egyeztet, irányítja az
építési terület lekerítését, megszervezi és irányítja az
ideiglenes energiaellátás és közművek építését;
• kijelöli, felépítteti, megrendeli az építkezés ideig
lenes építményeit, a szállítási útvonalakat az építési
területen belül, és kapcsolódását a külső úthálózattal;
• egyeztet a tervezővel, vállalkozóval, alvállalkozókkal,
hatóságokkal;
• terveket digitális formában is kezel, egyeztet, irányí
tás mellett terveket szerkeszt;
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• értelmezi és alkalmazza az útépítéssel, vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat,
műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minő
ségbiztosítási előírásokat;
• felméri az elvégzett munkákat, teljesítést igazol, meg
szervezi az átadás-átvételi eljárást;
• út, vasút pályafelügyeleti ellenőrzéseket, méréseket
végez;
• karbantartási tervek előkészítésében közreműködik.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt
venni a közlekedésépítési munkákban, azon belül
is szívesen dolgozna az infrastruktúra építésében,
üzemeltetésében, felügyeletében, karbantartásában.

Hídépítő és -fenntartó
technikus
5 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése:
Hídépítő és -fenntartó technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0732 06 06
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
A hidak meghatározó és egyúttal látványos, szép
kiegészítői a vidék és a városok látképének. A hídépítő
és- fenntartó technikus az új hidak kivitelezési, és a
már elkészültek fenntartási munkáinak során irányítja
közvetlenül a munkafolyamatokat, az építés és a fenntartás minden fázisával találkozik. Munkája jelen
tős
befolyással van a kivitelezés és fenntartás minőségére.
Kompetenciaelvárás
Gyors, felelősségteljes döntéshozatal, csapatmunka, felelősségérzet, átfogó tudományos, különösen természettudományok (pl. fizika) iránti érdeklődés.

A szakképzettséggel rendelkező:
• kiviteli terveket olvas, tartalmi követelményeit ismeri;
• alapméréseket, kitűzéseket hajt végre, a mérőeszközöket ismeri;
• építőanyagokat, építőgépeket ismer;
• napi munkát szervez, kiad, ellenőriz, műszaki admi
nisztrációt végez;
• hídépítési, hídfenntartási ismeretekkel rendelkezik;
• munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi és
környezetvédelmi ismeretei alaposak;
• minőségbiztosítási szempontokat ismer, feladatok
lát el;
• út- és vasútépítési alapismeretei vannak;
• geotechnikai, vízépítési alapismeretekkel rendelkezik.

69

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a nagy
teljesítményű gépeket, a mozgalmasságot, szeret látványos eredményeket elérni, maradandót alkotni.

Ács

Bádogos

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Ács
• A szakma azonosító száma: 4 0732 08 01

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Bádogos
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 02

Kompetenciaelvárás
Precizitás, önállóság, ügyes mozgás, állóképesség,
jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség,
csapatmunka.

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzett
ség megszerzésével zárul.

A szakképzettséggel rendelkező:
• kiszámolja az anyagszükségletet;
• megrajzolja a fedélidomot, meghatározza a tető valós
felületeit;
• kiszámolja a tető geometriai méreteit;
• a szükséges mérőeszközöket, gépeket, berendezéseket működteti és a kéziszerszámokat, kisgépeket biztonsággal használja;
• csatornaelemeket, vízgyűjtő üstöt és szakmakörbe
tartozó eszközöket gyárt és szerel;
• díszműbádogos szerkezeteket gyárt és szerel;
• előkészíti a segédanyagokat.

Az ács a legrégibb építőipari szakmák egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés,
előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a tetőt,
bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel.

A bádogos az épületek tetőzetének és homlokzatainak
fedését készíti el a betervezett fémlemezből, javítja
és karbantartja azokat. A bádogos készíti el a kis- és
nagyelemes fedésű tetők szegélyezéseit, az áttörések
keretezéseit, valamint a hozzá tartozó vízelvezetési
szerkezeteket is ő szereli fel és karbantartja azokat.

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

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és
használja az építészeti alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;
• előkészíti a hagyományos zsaluzási, állványozási
munkák anyagait, eszközeit;
• összeállítja, elhelyezi a pillérek, falak hagyományos
zsaluelemeit, megtámasztását;
• faszerkezeteket (fa fedélszerkezetek, fafödémek)
épít, helyreállít, felújít, megerősít, átalakít, beépít;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik az építőipari szakmák egyes terüle
teinek képviselőivel, szakembereivel.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság,
szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és
fával dolgozni.
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Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodá
sú és jó a kézügyessége és nem fél a magasságtól.

Burkoló

Épületszobrász
és műköves

3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Burkoló
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 03
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri
és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és
padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és
bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja,
burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték
és térlátás, kézügyesség, precizitás, csapatmunka.
A szakképzettséggel rendelkező:
• alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás
módszereit, építészeti terveket, egyszerű burkolati
terveket készít;
• a munkaterület felmérését követően a mellékelt
tervek alapján megtervezi a munka technológiai sorrendjét és meghatározza az ahhoz szükséges anyagmennyiséget;
• alkalmazza a munkavégzéshez szükséges eszkö
zöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és
mérőeszközöket;
• vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri
hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot
készít.

3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése:
Épületszobrász és műköves
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 04
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Az épületek külső és belső terei
nek természetes
és műkőből, valamint gipszből történő felépítését,
burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezi, kivitelezi és elhelyezi.
Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték
és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret kreatívan,
szépet alkotni és hosszú távon megbecsült munkát
szeretne változatos munkakörnyezetben.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ismeri a természetes kőfaragás köveit, a kőtípusok
fontosabb jellemzőit;
• ismeri a szabadkézi rajz és műszaki ábrázolás,
tervdokumentáció felépítését, léptékét, képes a terv
olvasására;
• képes anyagszükségletet számolni, felméréseket
végezni;
• általános ismerettel rendelkezik a kőfejtés/bánya
megművelés területén;
• kőbányai termékek előállít, ismeri a kövek feldolgo
zásának formáit és eszközeit;
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Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.

• ismeri a kőfaragás alapműveletei, végez síkbeállítást,
tagozat faragást, kézi felület megdolgozást, sablon
készítést;
• kőelemeket gyárt (homlokzati, lépcső, falazó, padló
burkoló, konyhapult);
• emlékműveket, szobrokat készít, feliratozást, betűvé
sést készít;
• műkő szerkezetek adalék- kötő-, színező anyagokat
készít.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság,
szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és
fával dolgozni.

Festő, mázoló,
tapétázó

Kőfaragó

5 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Kőfaragó
• szakma azonosító száma: 4 0732 06 07

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 05
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények::
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat:
tériszony, színtévesztés, színlátás, térlátás

3 ÉVES KÉPZÉS

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek
festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet
hatá
saival szemben. A megfelelő bevonatrendszer
kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése.
Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák
alkalma
zásával önállóan, a munka, környezetvédelmi,
és biztonsági előírások szerint végzi. Tevékenységével,
a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az
építőipari technológiai folyamatokban

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

A kőfaragó foglalkozásának gyakorlása során kő
anya
gú építő- és díszítőelemeket készít. A kő épü
let
szerkezetek, díszítő-, burkoló-, emlékmű- és mű
tárgyelemeket farag, felületének megmunkálására,
el
helyezésére, beépítésére, kőfaragványok javítására,
átfaragására, kőhibák javítására képes.

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges (tériszony, látásvizsgálat)
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

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

A szakképzettséggel rendelkező:
• alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás mód
szereit;
• helyszíni méréseket végez, értelmezi a rendelkezésre
álló műszaki dokumentáció tartalmát;
• épületek, emlékművek, mérnöki létesítmények,
műtárgyak kőelemeinek faragását, beépítését, elhelyezését, szerelését végzi;
• kőszerkezeteket, díszeket, burkolatokat javít, felújít, átfarag, tisztít, kőpótlásokat elvégez, szilárdít,
konzervál, általában önállóan;
• ismeri a szakma történetét, fejlődését, a korstílusok
fontosabb jellemzőit;
• ismeri a díszítő épületszerkezeti elemeket, a kőszer

kezetek keletkezését, fajtáit, jellemző fizikai tulajdonságait;
• ismeri a kőbányászat alapvető műszaki-technológiai
módszereit;
• ismeri a kőfaragó műhelyek, üzemek gyártástechnológiáját, a gépek, berendezések fajtáit, azok
működési elvét;
• ismeri a belső és külső téri kőfaragvány jellegű
díszítés lehetőségeit, elemeit és a kőanyagú építmények, szerkezetek felújításának, tisztításának,
konzerválásának alapelveit, minőségi feltételeit.

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

A szakképzettséggel rendelkező:
• festi a falfelületet, tapétáz;
• fal-, fa-, fém felületet mázol;
• különböző díszítő munkákat készít;
• utólagos hőszigetelést készít;
• felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt.
Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondol
kodású, jó a kézügyessége, szeret változatos munka
környezetben dolgozni.
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A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel
rendelkezik, kreatív és érdekli az épített környezet.

Kőműves

Szárazépítő

3 ÉVES KÉPZÉS

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Kőműves
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 08
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb
szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít,
elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz
a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari
burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.
Kompetenciaelvárás:
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam
az új innovatív technológiák megismerésére és elsajá
títására.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Szárazépítő
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 11
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
A szárazépítő előre gyártott építőelemekből „száraz”
technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechani
kus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. A
szárazépítés a szerelt technológia miatt lerövidíti az
építési időt, emellett költségkímélő. A szárazépítő feladata, hogy a szerelt szerkezetekkel a teret kisebbekre (szobákra, termekre) ossza, azaz belső falakat,
falburkolatokat építsen, elkészítse az álmennyezetet,
az álpadlót. A szakember a szárazépítés eszközei
vel eltakarja a látni nem kívánt gépészeti és egyéb
épületszerkezeti elemeket, esetenként bútort, polcokat
is készít.

A szakképzettséggel rendelkező:
• magabiztosan értelmezi a műszaki terveket;
• a kivitelezés során szükséges eszközöket készség
szinten képes működtetni;
• az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja;
• a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával
képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló
munkavégzésre is.
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Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra,
hogy maradandót alkosson, és ezért akár hajlandó
fáradságos munkát végezni. Ajánljuk azoknak a fia
taloknak, akik ezzel a munkával stabil megélhetést
szeretnének biztosítani maguknak. Az építőipar, és
a kőműves szakma versenyképes lehetőség, hiszen
építkezők és építkezések mindig is voltak és lesznek,
kőművesekre mindig szükség lesz.

Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, állóképesség, kreativitás, jó szemmér
ték és térlátás, kézügyesség, csapat munka.
A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez;
• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és
használja az építészeti alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket;
• előkészíti a szerelt válaszfal álmennyezet, tetőtérbeépítés munkák anyagait, eszközeit;
• szerelt falakat, fantáziadús álmennyezeteket, otthonos tetőtereket épít;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik az építőipari szakmák egyes terü
leteinek képviselőivel, szakembereivel.
Nézz körül bármerre jársz, álmennyezetek alatt, szerelt falak között, barátságos tetőterekben élsz. Válaszd
a szakmát, ha mindezt szakszerűen, önállóan és
kreatívan szívesen csinálnád, mert ez nemcsak munka,
alkotó tevékenység is egyben.

Szerkezetépítő
és - szerelő

Szigetelő

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Szigetelő
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 13

3 ÉVES KÉPZÉS

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Szerkezetépítő és –szerelő
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 12

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.

A szigetelő az épületek víz-, hő- és hangszigetelési munkáit készíti, felújítja, javítja és karbantartja az
épületen belül és az épület körül. Különböző szigetelési
eljárások szakszerű felhasználásával a tetők, teraszok,
zöldtetők, a talajban lévő épületszerkezetek, mélyépítési
műtárgyak, alagutak, medencék, vizes helyiségek vízés hőszigetelés kivitelezési munkáit végzi el, ezáltal
védi az építményt a külső időjárási hatásoktól.

A szerkezetépítő és- szerelő az épület szerkezetét és
stabilitását biztosítja, vázát és nagyságát felügyeli,
ezáltal az építőipar egyik legfontosabb és legnagyobb
részét is képezi. Épületek és más építmények szerke
zeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szét
szerelését végzi.
Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték
és térlátás, kézügyesség, csapatmunka..

Kompetenciaelvárás
Precizitás, ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó
szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• képes tervolvasásra, tervek értelmezésére, anyag
is
merettel rendelkezik;
• ismeri a helyszíni sajátosságokat és az építés megkezdése előtti adottságokat, alapvető geodézia fogalmakat és eszközöket;
• szerkezetépítéshez szükséges eszközöket, berendezé
seket ismeri és használja (szállítóeszközök, emelőgépek, berendezések, különböző darutípusok).
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret maradandót
alkotni, szívesen dolgozik a szabadban is.

A szakképzettséggel rendelkező:
• kiszámolja a terület geometriai méreteit és az anyag
szükségletet;
• kiviteli terveket, költségvetést olvas, azok tartalmi
követelményeit ismeri;
• a szigeteléssel kapcsolatos alapfogalmakkal tisztában van;
• munkavédelmi, munkabiztonsági, tűzvédelmi és kör
nyezetvédelmi ismeretei alaposak;
• a mérőeszközöket biztonsággal használja;
• a különféle szigetelési technológiákhoz tartozó kézi
szerszámokat, gépeket biztonsággal használja;
• átlátja az építési folyamatok komplex jellegét.
Ajánlott minden fiatal számára, aki hosszú távon megbecsült munkát szeretne változatos munkakörnyezetben. A nagyvárosias épített környezetben építmény
szigetelőkre mindig szükség lesz az új épületek
építéséhez és régiek felújításához.
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Tetőfedő
3 ÉVES KÉPZÉS
A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Építőipar
• A szakma megnevezése: Tetőfedő
• A szakma azonosító száma: 4 0732 06 145
A szakképzésbe történő belépés feltételei:
Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
Az építőipar 3 éves képzése, amely szakképzettség
megszerzésével zárul.
Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték
és térlátás, matematikai és rajzkészség, kézügyesség,
csapatmunka.
A szakképzettséggel rendelkező:
• kiszámolja a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét,
meghatározza a tető valós felületeit, kiszámolja a tető
geometriai méreteit;
• a mérőeszközöket biztonsággal használja;
• használja a tetőfedés kéziszerszámait és kisgépeit;
• ellenőrzi az ácsmunkát, a kapcsolódó bádogos szer
kezeteket;
• megtervezi a tetőfedés munkafolyamatát;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság,
szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és
fával dolgozni.
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Speciális képzések

Kik vagyunk, miért vagyunk?
Mi a BKSZC, azaz a Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum vagyunk.
13 iskolánkban több, mint 100 szakmát oktatunk.

Mindenki jó valamiben. Segítünk,
hogy jó és szerethető szakmát
tanulhass, akkor is, ha speciális
iskolára van szükséged vagy
csak egy kicsit több figyelemre.

Idén úgy döntöttünk, hogy kiemelten
foglalkozunk speciális igényű diákjaink
oktatásával és az ezzel járó tudnivalók
és lehetőségek ismertetésével.
Kiadványunkban bemutatjuk
a különféle tanulási nehézségek
hivatalos besorolásait. A speciális
igényekkel rendelkezőtanulók
elhelyezkedésének lehetőségeit
és a képzésekre való jelentkezés menetét.

#különlegesvagyok
#teismásvagy
#tesemvagymás
#sni
#btmn
#segítünk
#találdmeganekedvalót

Mi veled vagyunk!
Kérdezz, látogasd
meg iskoláinkat,
találd meg a leginkább
Hozzád illő szakmát!
www.bkszc.hu
Itt is megtalálsz
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SZAKISKOLA:

Integrált iskola jele

szakképző iskolai szakmai oktatás,
szakiskolai nevelés-oktatás
Az intézményünkben a tanulmányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendel
kezzen a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes
szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott.

		Mi

veled vagyunk!

Kérdezz, látogasd meg
iskolánkat, találd meg a
leginkább Hozzád illő

szakmát!

Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Mándy Iván Szakképző
Iskola és Szakiskola
mandysuli.bkszc.hu

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 008, 009
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Iskolánk két feladatellátási
hellyel működő befogadó intéz
mény, amelyben szakközép
iskolai és szakiskolai okta
tás folyik. Elsődleges neve
lési
célunk a szociális hátrányokkal
érkező, kiemelt figyelmet igény
lő fiatalok szakmához juttatása, tudásvágyuk felkeltése, az
élethosszig tartó tanulás iránti
igényük kialakítása. Fő profilunk
a vendéglátóipari szakmai képzés, emellett jelentős a sajátos
nevelési igényű diákok szakmai
oktatása is.

A Róbert Károly körúton működő tagintézmény gyógype
d agógiai szakiskola. Intézményünk tanulásban akadályozott, autizmusban érintett, valamint egyéb pszichés fej
lődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakmai képzését látja el. A ta
nul
m ányok megkezdésének alapfeltétele a Tanulási Képes
s égeket
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bi
z ot
tság érvényes szakvéleményének megléte.
Szakmai gyakorlati képzéseink iskolai tanműhelyekben, valamint küls ő gyakorlati képzőhelyeken folynak.
Iskolánk küldetésnyilatkozata a tanulók egyéni szükség
leteihez és céljaihoz igazított
rugalmas tanítási módszerek megteremtésének támogatása, motivációjuk növelése a tanulás iránt. Diákjaink számára olyan hatékony oktatási és képzési rendszert alakítottunk
ki, amely elősegíti a sikeres szakmai végzettség megszerzését.
Élményekben gazdag szabadidős, sport és kulturális programokkal gazdagítjuk tanuló
ink mindennapjait.

Asztalosipari szerelő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Asztalosipari szerelő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők,
előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épület
asztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóaj
tók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását,
beépítését, cseréjét végzi

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• betartani a munkavédelmi előírásokat
• gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
• faipari alapszerkezeteket készíteni
• szerelési dokumentációt értelmezni
• előszerelési műveleteket végezni
• asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
• épületasztalos szerkezeteket szerelni,
nyílászárókat beépíteni
• összeállítani a terméket a technológiai sorrend,
illetve a szerelési utasítás szerint
• helyszíni szerelést végezni.

Bőrtárgy készítő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Bőrtárgy készítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bőrből és műbőrből, textilanyagból használati tárgya
kat, ruházati kiegészítőket készít.
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A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• anyagszükségletet számolni
• anyagokat előkészíteni
• alkatrészeket szabni
• előkészítő műveleteket végezni
• kiválasztani, beállítani, kezelni a termékek
gyártásához, javításához alkalmazott gépeket,
berendezéseket, szerszámokat
• betartani a munka-, tűz- és környezetvédelmi
előírásokat
• kiállítani a számlát

Kerti munkás EF

Bolti előkészítő EF

SNI 1+2 évfolyam

SNI 1+2 évfolyam

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Kerti munkás EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Bolti előkészítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben,
árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti tevékenységet. Gyümölcstermő növényeket, szőlőt,
zöldségnövényeket telepít, elvégzi a felnevelésük alap
vető munkáit, a termőkorú gyümölcsfák és a szőlő
fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves
ápolási munkát. A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az
áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és
rendben tartását végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
• eszközöket használni és karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani.

Parkgondozó EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Parkgondozó EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve
fajtákat,
• növényápolást végezni,
• eszközöket használni, gépeket üzemeltetni,
használni, karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani,
• előírások szerint dolgozni,
• parkfenntartási, gondozási munkát végezni.
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A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt
árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja.
• Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi
a vezetőjének.
• A megadott szempontok szerint csoportosítja
és rendezi a termékeket.
• Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe
és polcokra rendezi, a polcokat feltölti.
• Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató
táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.
• Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja
a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik
az időbeni feltöltésről.
• Másodlagos kihelyezéseket
(például bejárat, kínálópult) épít és lebont.
• Szétválogatja, és a helyére viszi a visszárut
(a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban
nem az eredeti helyén hagyott árut) és
kezeli a szállítói visszárut.
• Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár
számítógépeit és kapcsolódó egységeit,
vonalkódleolvasót használ.

Szobafestő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Szobafestő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények,
felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését,
elő
kezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták
fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.

Számítógépes adatrögzítő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Számítógépes adatrögzítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és
szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél
adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el,
számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez,
programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési
feladatokat végez.
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A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
• számítógépes ügyviteli programcsomagokat
alkalmazni;
• külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást
szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat
készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
• közreműködni a szervezet által használt adatok,
információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
• táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni,
egyszerű kimutatásokat készíteni;
• iratokat és dokumentumokat kezelni;
• irodatechnikai, információs és kommunikációs
eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
• megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani
munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső
szervezetekkel.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést
készíteni
• felületdiagnosztikát végezni
• felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
• meglévő bevonat rétegrendjének felépítését
vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket írásos
feljegyzésben dokumentálni
• szakmai javaslatot adni a felújítandó felület
minősítéséről
• anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és
helyszínen
• vizsgálatok eredménye függvényében a felületet
előkezelni
• felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel,
szerszámokkal, eszközökkel

• nem festendő felületeket megóvni
(takarást, maszkolást végezni)
• alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
• sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek
kialakítását javítani (élvédő)
• különböző glettanyaggal simítani a felületet külés beltérben
• építőelemek, burkolóelemek illesztését
szakszerűen javítani
• kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
• választott technikának megfelelő alapozást
(impregnálást) végezni
• mészfestést készíteni új vagy régi felületre külés beltérben, fehér, és színes kivitelbe
• homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni
különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
• fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
• határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
• tapétázást, díszítést készíteni
• mintanyomó hengerezést készíteni
• egyszerű díszítőelemeket helyezni fel külés beltérben
• egyszerű faerezet utánzatot festeni
• betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai,
tűz- és környezetvédelmi előírásokat
• elvégezni a szükséges utómunkálatokat
(szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület
takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
• munkaterületet átadni

Textiltermék-összeállító EF

Falazó Kőműves EF

SNI 1+2 évfolyam

SNI 1+2 évfolyam

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Textiltermék-összeállító EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Falazó Kőműves EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumen
táció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A falazó kőműves feladata az épületek és épületrészek
falazatának létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
• kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és
módosítani a megrendelők és ruhagyártók
specifikációi és igényei szerint
• méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
• alapszabásmintát készíteni
• alapszabásmintát modellezni
• szabást és szabászati előkészítő műveleteket
végezni
• textiltermék ragasztási műveleteket végezni
• vasalóberendezéseket üzemeltetni
• ruhaipari gépeket üzemeltetni
• kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak
megfelelően összeállítani
• befejező munkálatokat elvégezni

Háztartásvezető
EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Háztartásvezető EF

Cukrászsegéd EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Cukrászsegéd EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a cukrász munkájának segítése,
kiegészítése. Munkaterülete a cukrászüzem és helyi
ségei. Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket,
berendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a
tisztán tartásukról. Fenntartja az üzem rendjét, takarít,
mosogat, a készítmények jellegének megfelelően elő
készíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a
cukrász technológiai műveleteket.
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Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A háztartásvezető elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak
ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok
háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének
ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyé
neknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi
életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek
és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját
takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is
ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a mun
kahelyén keletkező hulladékot.

Szakácssegéd EF

Hidegburkoló EF

SNI 1+2 évfolyam

SNI 1+2 évfolyam

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Szakácssegéd EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Hidegburkoló EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése,
kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei.
Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, be
rendezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a
tisztán tartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, takarít,
mosogat, az ételek jellegének megfelelően előkészíti
a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a konyha
technológiai műveleteket.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A hidegburkoló feladata épületek és épületrészek
létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása.

Pincérsegéd EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Pincérsegéd EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a pincér munkájának segítése,
kiegészítése. Munkaterülete a kiszolgálótér és kapcso
lódó helyiségei. Előkészíti a tevékenységéhez szük
séges gépeket, berendezéseket, eszközöket, anyagokat,
gondoskodik a tisztán tartásukról. Rendet tart, takarít,
mosogat, előkészít.

82

Fémipari gyártás
előkészítő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Fémipari gyártás előkészítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fémipari gyártás előkészítő egyszerű alkatrészről
készült műszaki rajzot olvas. Gyártási dokumentáció
alapján kiválasztja a gyártáshoz szükséges eszközöket,
szerszámokat. Kiválasztja és előkészíti a gyártáshoz
az alapanyagokat. Kézi és kisgépes megmunkálással
fémből készített alkatrészt gyárt. Alkatrész gyártó gépe
ket (sajtológép, marógép, csiszológép, darabológép, hegesztőgép) kezel. Munkadarabokat gépasztalra helyez
és rögzít, szerszámcserét és beállítást végez. A műveletsor befejezése után a kész munkadarabot eltávolítja
a gyártógépről. Fém munkadarabok felületkezelését
végző berendezéseket, kezel és felügyel. A gyártási és
felületkezelési folyamatokat megelőző tisztítást végző
berendezéseket kezel és felügyel. Fémbevonó oldatokat
készít, a műszaki leírásnak megfelelően. Az elkészült
alkatrészek méretét mérőeszközzel ellenőrzi. Az elvégzett munkát szakszerűen dokumentálja.

A tanulásban
akadályozottság
jele kiadványunkban

Szegregált
iskola jele

Speciális

képzés

,

speciális

			

		igényűeknek
Budapesti Komplex
Szakképzési Centrum
Újbudai Szakiskola

Budapest Közoktatásáért Díjas
és a KIP Országos Hálózat mi
nősített iskolája

www.ujbudaiszakiskola.hu

Magyarország legnagyobb és
legrégebbi speciális tantervű
szakiskolája. Alapítás éve: 1973

OM azonosító: 203032
Telephely kód: 015
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Beiskolázási körzetünk Buda
pest, Pest megye és a teljes von
záskörzet. Kollégiumi ellátást
tudunk biztosítani. Szak
mai
gyakorlati képzéseink iskolai
tanműhelyekben, valamint külső
képzőhelyeken folynak. Délu
tá
ni korrepetálás tanuló szobai foglakozás keretén belül
biztosított. Változatos szakmai,
kulturális, sport és szabadi
dős
programokkal igyekszünk szí
nesíteni iskolánk életét..

#különlegesvagyok
#teismásvagy
#tesemvagymás
#sni
#btmn
#segítünk
#találdmeganekedvalót
„A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele,
hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek.” (Seneca)
ISKOLA, A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK SZÁMÁRA:
Ez mit is jelent?
A tanulási korlátok körének legsúlyosabb fokozata,
melybe az enyhe értelmi fogyatékosság is beletartozik,
de ezt a diagnózist a 70 alatti (de 50 feletti) IQ-val
rendelkező személyekre is szokták használni.
Fontos, hogy a tanulásban akadályozott tanulókat
csak speciális szakember, azaz tanulásban akadályozottak peda
gógiája szakirányt végzett gyógypedagógus láthatja el. Generalizált, átfogó, súlyos, tartós,

a tanulás minden területén jelentkező probléma, tanulási képességzavar, mely során hosszantartó fejlesztés, terápiás eljárás szükséges. Az érintettek a tanulásra
fordított sok energia és idő ellenére sem tudnak eredményesen tanulni. Ezért rossz énkép alakul ki, alakulhat ki, csökkenhet az önbizalmuk. Szegregált iskolát
javaslunk, így a legjobb szakemberektől, biztonságos
környezetben, Téged megértő, Hozzád hasonló tulajdonságokkal rendelkező tanulók között foglalkoznak
azzal, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból.

SZAKISKOLA:

szakképző iskolai szakmai oktatás,
szakiskolai nevelés-oktatás

Asztalosipari szerelő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Asztalosipari szerelő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők,
előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épület
asztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóaj
tók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását,
beépítését, cseréjét végzi

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• betartani a munkavédelmi előírásokat
• gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
• faipari alapszerkezeteket készíteni
• szerelési dokumentációt értelmezni
• előszerelési műveleteket végezni
• asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
• épületasztalos szerkezeteket szerelni,
nyílászárókat beépíteni
• összeállítani a terméket a technológiai sorrend,
illetve a szerelési utasítás szerint
• helyszíni szerelést végezni

Bolti előkészítő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Bolti előkészítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való kijuttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az
áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és
rendben tartását végzi.
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A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt
árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja.
• Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi
a vezetőjének.
• A megadott szempontok szerint csoportosítja és
rendezi a termékeket.
• Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe
és polcokra rendezi, a polcokat feltölti.
• Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató
táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.
• Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja
a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik
az időbeni feltöltésről.
• Másodlagos kihelyezéseket
(például bejárat, kínálópult) épít és lebont.
• Szétválogatja, és a helyére viszi a visszárut
(a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban
nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli
a szállítói visszárut.
• Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár
számítógépeit és kapcsolódó egységeit,
vonalkódleolvasót használ.

Kerti munkás EF

Lakástextilkészítő EF

SNI 1+2 évfolyam

SNI 1+2 évfolyam

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Kerti munkás EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Lakástextil-készítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben,
árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti
tevékenységet.
Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket
telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a
termőkorú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karbantartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkát.
A kerti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék szabásmintáinak elkészítése, szabása, készítése, javítása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
• eszközöket használni és karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani.

Parkgondozó EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Parkgondozó EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virágfelületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve
fajtákat,
• növényápolást végezni,
• eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használni, karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani,
• előírások szerint dolgozni,
• parkfenntartási, gondozási munkát végezni.
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A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• méretet venni lakástextil termékek készítéséhez
• méreteket, mérettáblázatokat értelmezni
• szabásmintát készíteni
• felismerni a lakástextíliák fajtáit, kellékeit,
diszítő lehetőségeit
• felfektetni a szabásmintákat és kiszabja
a szükséges alkatrészeket
• ragasztási, erősítési műveleteket végezni
• ruhaipari gépeket és vasalóberendezéseket
üzemeltetni
• kiszabott alkatrészeket technológiai utasításnak
megfelelően vagy mintadarab alapján összeállítani
• javító munkálatokat végezni (szakadásokat,
záródásokat javít)

Számítógépes adatrögzítő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Számítógépes adatrögzítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és
szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél
adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el,
számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez,
programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési
feladatokat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
• számítógépes ügyviteli programcsomagokat
alkalmazni;
• külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást
szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat
készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
• közreműködni a szervezet által használt adatok,
információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
• táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni,
egyszerű kimutatásokat készíteni;
• iratokat és dokumentumokat kezelni;
• irodatechnikai, információs és kommunikációs
eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
• megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani
munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső
szervezetekkel.

Háztartásvezető EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Háztartásvezető EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
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A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A háztartásvezető elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak
ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok
háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének
ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyé
neknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi
életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek
és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszolgálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját
takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is
ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a mun
kahelyén keletkező hulladékot.

Textiltermékösszeállító EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Textiltermék-összeállító EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek
elvégzése.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
• kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és
módosítani a megrendelők és ruhagyártók
specifikációi és igényei szerint
• méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
• alapszabásmintát készíteni
• alapszabásmintát modellezni
• szabást és szabászati előkészítő műveleteket
végezni
• textiltermék ragasztási műveleteket végezni
• vasalóberendezéseket üzemeltetni
• ruhaipari gépeket üzemeltetni
• kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak
megfelelően összeállítani
• befejező munkálatokat elvégezni

Szobafestő EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Szobafestő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények,
felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása.
Ismer
nie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését,
előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták
fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést
készíteni
• felületdiagnosztikát végezni
• felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
• meglévő bevonat rétegrendjének felépítését
vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket
írásos feljegyzésben dokumentálni
• szakmai javaslatot adni a felújítandó felület
minősítéséről
• anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és
helyszínen
• vizsgálatok eredménye függvényében a felületet
előkezelni
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• felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel,
szerszámokkal, eszközökkel
• nem festendő felületeket megóvni (takarást,
maszkolást végezni)
• alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
• sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek
kialakítását javítani (élvédő)
• különböző glettanyaggal simítani a felületet külés beltérben
• építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen
javítani
• kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
• választott technikának megfelelő alapozást
(impregnálást) végezni
• mészfestést készíteni új vagy régi felületre külés beltérben, fehér, és színes kivitelbe
• homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni
különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
• fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
• határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
• tapétázást, díszítést készíteni
• mintanyomó hengerezést készíteni
• egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és
beltérben
• egyszerű faerezet utánzatot festeni
• betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai,
tűz- és környezetvédelmi előírásokat
• elvégezni a szükséges utómunkálatokat
(szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület
takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)
• munkaterületet átadni

Szakácssegéd EF

SZAKKÉPESÍTÉSEK:

SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Szakácssegéd EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése,
kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei.
Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket,
beren
dezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskodik a tisztán tartásukról. Fenntartja a konyha rendjét,
takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően
előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a
konyhatechnológiai műveleteket

Hidegburkoló EF
SNI 1+2 évfolyam
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:
Hidegburkoló EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A hidegburkoló feladata épületek és épületrészek
létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása

A választható szakmák folyamatosan bővülnek, tartalmukban megújulnak. (Családellátó, Élelmiszer-eladó, koszorúkötő, számítógépes
adatrögzítő) az új program majd az iskola honlapján lesz megtekinthető!
www.ujbudaiszakiakola.hu
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Asztalos EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Asztalos EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése,
szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és
belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékeny
ségi köre a termék előállításához szükséges eszközök
és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kap
csolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok
elvégzéséig terjed.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni
méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát
és használja a szakmai alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat
és eszközöket;
• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít,
helyszíni szerelést végez;
• különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és
fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok)
készít, összeszerel, beszerel, felújít;
• ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt,
beépít, javít;
• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a faipari- és társszakmák egyes
területeinek képviselőivel, szakembereivel irodai
bútorokat gyártani

Burkoló EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0732 06 03
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Burkoló EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri
és beltéri hidegburkolatait, díszítő burkolatait készíti,
azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat
burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
• alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás
módszereit, építészeti terveket, egyszerű burkolati
terveket készít;
• a munkaterület felmérését követően a mellékelt
tervek alapján megtervezi a munka technológiai
sorrendjét és meghatározza az ahhoz szükséges
anyag- mennyiséget;
• alkalmazza a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és
mérőeszközöket;
• vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri
hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot
készít.

Divatszabó
(női szabó szakmairány) EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0723 16 03
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése:
Divatszabó (női szabó szakmairány) EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és
méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termé
keket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati
termékeket átalakít, javít.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől
az értékesítésig;
• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technoló
giai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk
technológiai fogásait;
• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és
alkalmazza azokat;
• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi
előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is,
az elkészített terméket és a saját munkáját
minőségi, méret, kivitelezési szempontokból;
• alkalmazza a digitális technológiákat;
• együttműködik a gyártási folyamatban
tevékenykedő emberekkel.

Festő, mázoló, tapétázó EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0732 06 05
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése:
Festő, mázoló, tapétázó EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: tériszony, színtévesztés,
színlátás, térlátás
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a kör
nyezet hatásaival szemben.

Épület-és szerkezetlakatos EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0732 10 03
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése:
Épület-és szerkezetlakatos EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült
leme
zeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószer
kezeteket munkál meg. Épületek és más építmények
szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és
szétszerelését végzi.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
• Fémes anyagból, főként acélból készült
lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek
előkészítését, szerelését, hegesztését és
ellenőrzését végzi.
• Épületek és más építmények szerkezeti
fémvázainak összeszerelését, felállítását és
szétszerelését végzi vázlatrajzok, műszaki
rajzok és műszaki leírás alapján.
• Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő
előkészítését végzi.
• Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesztés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, szegecselés
stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók
és ablakok, korlátok, kazánok) alkatrészeinek
elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását,
összeszerelését, szétszerelését, karbantartását és
javítását végzi. Acélszerkezeti munkáknál
hegesztési műveleteket végez.
• A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését
végzi a műszaki leírás szerint.
• Munkája során sokféle kéziszerszámmal és
elektromos szerszámmal dolgozik.
• Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben
vagy részben, esetleg állandóan szabadban.
• A munkavégzés közepesen nehéz fizikai
igénybevétellel jár.

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület
előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és
gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi.
Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán
keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyama
tokban.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
• festi a falfelületet, tapétáz;
• fal-, fa-, fém felületet mázol;
• különböző díszítő munkákat készít;
• utólagos hőszigetelést készít;
• felújítási munkákat végez kül- és
beltérben egyaránt.

Kertész EF

Kárpitos EF

SNI 1+4 évfolyam

SNI 1+4 évfolyam

Szakma azonosító száma: 4 0812 17 05

Szakma azonosító száma: 4 0723 08 03

A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Kertész EF

A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Kárpitos EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat:
szükséges (színtévesztés egyéni elbírálás szerint)
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, gyü
mölcstermő növények, a szőlőnövény általános ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, telepítés,
tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás mellett a
speciális ápolási feladatokat (metszés, növényvédelem).
Betakarítást, áruvá készítést végez. Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és kéziszerszámokat
működtet és karbantart.

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb
mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos
szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószereléssel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi
a bútorokat, belső tereket, járműveket.

Kőműves EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0732 06 08
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése:
Kőműves EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb
szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít,
elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz
a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari
burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
• magabiztosan értelmezi a műszaki terveket;
• a kivitelezés során szükséges eszközöket készség
szinten képes működtetni;
• az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk
tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja;
• a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával
képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló
munkavégzésre is.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni
méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és
használja a kárpitosipari alapfogalmakat;
• kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;
• hagyományos és modern kárpitozási módszereket
alkalmaz;
• kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket
biztosít, ellenőriz;
• kárpitozási munkához előkészítő varrási
műveleteket végez;
• ülő- és fekvő bútorok tartószerelését, rugózat
kialakítását, párnázat készítését végzi;
• párnázatok bevonását, díszítését készíti;
• bútorok és szerkezetek modern és hagyományos
kárpitozását végzi;
• bútor és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;
• ajtókárpitozást készít, javít;
• járművek belsejének és kiegészítőinek
a kárpitozását készíti, felújítja, javítja;
• belső terek kárpitozási munkáit végzi;
• működteti a munkavégzéshez szükséges
gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a kárpitos, az asztalos és a
társszakmák egyes területeinek képviselőivel,
szakembereivel.

Szárazépítő EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 0732 06 11
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Szárazépítő EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: tériszony, színtévesztés,
színlátás, térlátás
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szárazépítő előre gyártott építőelemekből „száraz”
technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechani
kus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. A
szárazépítés a szerelt technológia miatt lerövidíti az
építési időt, emellett költségkímélő. A szárazépítő feladata, hogy a szerelt szerkezetekkel a teret kisebbekre (szobákra, termekre) ossza, azaz belső falakat,
falburkolatokat építsen, elkészítse az álmennyezetet,
az álpadlót. A szakember a szárazépítés eszközei
vel eltakarja a látni nem kívánt gépészeti és egyéb
épületszerkezeti elemeket, esetenként bútort, polcokat
is készít.

Szakács EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 4 1013 23 05
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése: Szakács EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szük
séglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris
élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte min
den társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe
van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács
fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből éte
leket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és
kreati
vitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel.
A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy
fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több
területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.
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A szakképesítéssel rendelkező képes:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít,
tálal, díszít a szakmaiság, a praktikusság és
az esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt
végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott
javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan
alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni,
irányítani.és közepesen nehéz fizikai igénybevétellel
jár.

A szakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni
méréseket végez;
• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és
használja az építészeti alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és
eszközöket;
• előkészíti a szerelt válaszfal álmennyezet,
tetőtérbeépítés munkák anyagait, eszközeit;
• szerelt falakat, fantáziadús álmennyezeteket,
otthonos tetőtereket épít;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket,
berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik az építőipari szakmák egyes
területeinek képviselőivel, szakembereivel.

Népi kézműves
(szőnyegszövő szakmairány) EF
SNI 1+4 évfolyam
Szakma azonosító száma: 3 0214 01
A szakma alapadatai:
• A szakképesítés megnevezése:
Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány) EF
Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények:
szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kézművességén belül a szőnyegszövés területén a hagyo
mányos technikák, technológiák, a motívum és formakincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása
révén, természetes anyagokat felhasználva mai, kor
szerű használati és dísztárgyakat, ajándéktárgya
kat
készít.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
• szakmairányának, megfelelő mestersége területén
a Kárpát-medence magyar, valamint a gyimesi,
moldvai csángók, bukovinai székelyek és
magyarországi nemzetiségek hagyományos
népi kézművesség forma-, díszítményvilágának
ismeretében hiteles, a XXI. század tárgy- és
környezetkultúrájának megfelelő funkcionális
kézműves tárgyak létrehozására
• a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
• a szőnyegszövés szakmai és néprajzi
hagyományainak alkalmazására
• minőségi munkavégzésre
• a munka és balesetvédelmi előírások betartására
• A termékértékesítés és a közönséggel való
találkozás különböző fórumain a népi kézműves
mesterségek képviseletére
• népi kézműves vállalkozás működtetésére
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