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Egészségügyi ágazat 
Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakembereket, akik a betegápolás 

és gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team 

tagjaként  gyakorolják,  hiszen  együtt,  egymás  munkáját  támogatva  lehetnek  eredményesek  a  gyógyító 

tevékenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok és a középfokú szakképzettségű 

szakemberek.   Az   ágazatban   végzettek   feladata   az   egyes   korosztályok   egészségének   megőrzése, 

betegségének  megelőzése,  betegek,  sérültek  ellátása,  ápolása,  gondozása,  a  betegek  felépülésének 

támogatása. 

A  képzés  során  az  ápolás,  az  asszisztencia,  az  egészségügyi  laboratóriumi  munka  és  a  rehabilitáció 

területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházak- 

ban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — sajátíthatják 

el a magas szintű szakmai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a 

felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért. 

Az  egészségügyi  technikumi  képzés  a  közismereti  tartalmak  mellett  10  szakképesítés  területen  40 

szakmairányban  kínál  lehetőséget  a  szakképzettség  megszerzésére.  A  szakképzés  új  struktúrájából 

adódóan a tanulóknak csak 16 éves korukban kell szakmát, majd 17 éves korukban szakmairányt 

választani. 

Az egészségügyi ellátás, hivatás. Az ágazat szakképesítéseinek jelentős része hiányszakma, mely mindig 

biztos elhelyezkedési lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára. 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAMAIRÁNYOK 

6  ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

• Egészségügy i laboráns 

K linikai lab oratóriumi assz isz tens  

Szövettani asszisztens 

• Gyakorló  ápoló  

F elnőttb eteg -áp oló  

C secsemő - és  g y ermekáp oló  

Mentőápoló  

• Ortopédiai m űszerész  

• Rehabilitációs terapeuta  

Gyóg y masszőr 

E rg oterap euta  

F iz ioteráp iás  assz isz tens  

• Egészségügy i asszisztens  

A ud iológ iai assz isz tens  és  hallásakusztikus  

Periop eratív  assz isz tens  

E nd oszkóp os  assz isz tens  

Gyóg y szertári assz isz tens  K ard io lóg iai 

és  ang iológ iai assz isz tens  Rad iog ráfia  

assz isz tens  

F og ászati assz isz tens  

K linikai neurofiz io lóg iai assz isz tens  

• Ápoló  

F elnőtt intenz ív  szakápoló  

Gyermekintenz ív-szakáp oló  

N efrológ iai szakáp oló  

O nkológ iai szakáp oló  

Psz ichiátriai szakáp oló  és  g y óg y fog lalkoztató  

S ürg ősség i szakáp oló  

L ég zőszervi szakáp oló  

Hosp ice  szakáp oló  

Geriátriai és  krónikusb eteg -szakáp oló  

F og lalkozás-eg észség üg y i szakápoló  

E p id emiológ iai szakáp oló  

D iab etológ iai szakáp oló  és  ed ukátor 

A lap ellátási közösség i szakáp oló  

• Klinikai laboratóriumi 

szakasszisztens Mikrob iológ iai 

szakassz isz tens  K émiai lab oratóriumi 

szakassz isz tens  

Hematológia i és  transzfuziológiai szakasszisztens 

• Perioperatív szakasszisztens  

Műtéti szakassz isz tens  

A nesztez io lóg iai szakassz isz tens  

Intervenciós szakasszisztens 

• Radiográfiai szakasszisztens 

N ukleáris  sz akassz isz tens  

S ug árteráp iás  szakassz isz tens  

C T /MR  szakassz isz tens  

• Szövettani szakasszisztens  

C itológ iai szakassz isz tens  

Immunhisztokémiai, hisztokémiai és  molekuláris 

b io lóg iai szakassz isz tens  
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Rehabilitációs terapeuta 
Egészségügy   ágazat   5   éves   képzése,   amely   érettségi   és   technikusi   szintű 

szakképzettség  megszerzésével  zárul.  Választható  szakmairányok:  Ergoterapeuta 

szakmairány, Fizioterápiás asszisztens szakmairány, Gyógymasszőr szakmairány. 

A  gyógymasszőr  diagnózis  alapján,  különböző,  meghatározott  típusú  masszázst 

végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait. 

Az  ergoterapeuta,  az  orvosi  rehabilitációs  team  azon  tagja,  aki  az  ápolóval  és  a 

gyógytornásszal szorosan együttműködve, az életkori sajátosságoknak 

megfelelő, napi élettevékenységek megtanulását, újratanulását segíti. 

A  fizioterápiás  asszisztens,  együttműködve  az  egészségügyi  személyzet  tagjaival, 

elektroterápiás  kezeléseket  végez  és  felhasználja  a  víz  és  a  gyógyvizek  kedvező 

hatásait. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kézügyesség, ügyes mozgás, (karok, kezek, ujjak fokozott használata) 

állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság, szorgalom, érzelmi 

stabilitás, kapcsolatteremtő készség, határozottság, kommunikációs és empatikus 

készség, tolerancia, csapatmunka. 

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA GYÓGYMASSZŐR 

SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•gyógymasszázst  és iszapkezeléseket alkalmaz; 

• különböző hőmérsékletű, kiterjedésű fürdőkkel kezeléseket végez; 

• gyógyvizes ivókúrát alkalmaz. 

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA ERGOTERAPEUTA 

SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•segíti, tanítja az akadályozott embereket az önállóságuk, önkiszolgáló 

képességük megszerzése érdekében; 

• egyéni és csoportos foglalkozásokat vezet; 

• tanácsokat ad, segítséget nyújt az akadálymentesítése érdekében. 

A REHABILITÁCIÓS TERAPEUTA FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS 

SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ: 

• a természet energiáival gyógyítást végez (elektroterápia, 

napfény-fototerápia, termoterápia, hidroterápia, balneoterápia, inhaláció, 

klímaterápia). 

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen 

teremt kapcsolatot, szeret embereknek tevékenyen segíteni a testi-lelki-szociális 

jóllét, az életminőség javításában. Szívesen érint, tapint, masszíroz másokat, fontos 

számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás. 

5 ÉVES KÉPZÉS 
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Elektronika és elektrotechnika 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  esetén  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  karrierutakat  kínál,  valamint 

nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is. 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 

5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

• Automatikai technikus  

Gy ártástechnika  

A utó ip ar 

É p ületautomatizá lás  

Energetika  és  petrolkémia  

• Elektronikai technikus  

• Erősáramú  elektrotechnikus  

• Ipari informatikai technikus  

• Közlekedésautomatika i technikus  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKIRÁNYOK 

3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 

• Elektronikai m űszerész  

• Villanyszerelő  

É p ületvillamosság  

Villamoshálózat  

Villamos készülék és  berendezés  

19 



Erősáramú elektrotechnikus 
Elektronika  és  elektrotechnika  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségivel  és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az  erősáramú  elektrotechnikus  az  üzemi  energetikai  hálózatok  létesítését, 

üzemeltetését,    a    villamosenergia-gazdálkodás    nyomon    követését    végző 

szakember.  Feladatkörébe  tartozik  az  alkalmazott  irányítástechnikai,  valamint 

hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása és üzemeltetése is. Nem csak 

a  hagyományos,  de  az  okosotthonok  telepítésében  és  programozásában  is 

jártas, tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával is, 

ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. A villanyszerelők 

tudásanyagát is ismerve együttműködik e szakterület munkatársaival. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Logikai  képesség,  jó  szemmérték,  szín-  és  térlátás,  kézügyesség,  önállóság, 

problémamegoldó képesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•egyszerű villamos kapcsolási rajzot készít, villamos kapcsolásokat értelmez, 

mérőműszereket választ ki és köt be, elvégzi a szükséges méréseket; 

•képes intelligens épületek erős- és gyengeáramú szerelését, érzékelők, 

jeladók szerelését, üzembe helyezését, alapszintű programozását elvégezni; 

• világítástechnikai hálózatokat létesít; 

•motorvezérléseket, villamos gépeket és berendezéseket, transzformátorokat 

telepít, helyez üzembe és üzemeltet. 

Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az 

elektronikát,  érdeklik  a  villamos  gépek,  épületek,  berendezések  működése  és 

irányítása. A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekintetében is 

komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma. Szakirányú 

felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is ajánlott. 

5 ÉVES KÉPZÉS 

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. 
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Villanyszerelő  
Elektronika  és  elektrotechnika  ágazat  3  éves  képzése,  amely  szakképzettség 

megszerzésével     zárul.     Lehetséges     szakmairányok:     Épületvillamosság 

szakmairány,  Villamoshálózat  szakmairány,  Villamos  készülék  és  berendezés 

szakmairány. 

A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens 

villamos és napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari 

villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosztó berendezést telepít, 

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

berendezést szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, 

vizsgálatok és beállítások elvégzése is. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

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

problémamegoldó képesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

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

erős- és gyengeáramú alapszerelést létesít; 

•hagyományos és intelligens épület villamos berendezését szereli, javítja, 

karbantartja, kezelését betanítja; 

•egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezel, terveket, 

műszaki leírásokat olvas, értelmez; 

• kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai alapműveleteknél. 

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

készek  a  felelős  munkavégzésre  egy  olyan  szakmában,  amely  napjainkra 

rendkívül felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. 

3 ÉVES KÉPZÉS 
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Építő ipari 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  gyakorlatokon  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. 

• Faipari  technikus  

• Magasépítő  technikus  

• Mélyépítő  technikus  

V ízüg y  

Közmű 

Útépítő  

• Hídépítő  és  -fenntartó  technikus  

• Útépítő , vasútépítő , és  -fenntartó  technikus  

• Á c s  

• Tető fedő  

• Burkoló  

• Szerkezetépít ő  és  -szerelő  

• Szigetelő  

• B á d o g o s  

• Fest ő , mázoló,  tapétázó  

• Épületszobr ász  és  m űköves  

• K őfaragó  

• K őm űves  

• Szárazépítő  

• Útépítő  és  útfenntartó  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAKÉPZÉS 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 
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Ajánlott  minden  fiatal  számára,  akit  vonz  a  magasság,  szereti  a  mozgal- 

masságot, szeret alkotni, építeni és fával dolgozni. 

  

Festő , mázoló, tapétázó 
Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Festő,  mázoló,  tapétázó  feladata  a  különféle  alapfelületek  festése,  mázolása, 

díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. 

A  megfelelő  bevonatrendszer  kiválasztásához  elengedhetetlen  a  szakszerű 

felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a 

kézi    és    gépi    festési    technológiák    alkalmazásával    önállóan,    a    munka, 

környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi. 

Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az 

építőipari technológiai folyamatokban. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Ügyes    mozgás,    állóképesség,    jó    fizikum,    jó    szemmérték    és    térlátás, 

kézügyesség, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• festi a falfelületet, tapétáz; 

• fal-, fa-, fém felületet mázol; 

• különböző díszítő munkákat készít; 

• utólagos hőszigetelést készít; 

• felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt. 

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

szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni. 

3 ÉVES KÉPZÉS 
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Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  jó  kézügyességgel  rendelkezik,  kreatív  és 

érdekli az épített környezet. 

3 ÉVES KÉPZÉS 

Kőműves 
Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és 

boltozatokat,  lépcsőket  épít,  elvégzi  a  külső  és  belső  vakolást.  Keze  nyomán 

lesz   a   tervből   valóságos   szerkezet,   ezt   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 elsajátítására. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•magabiztosan értelmezi a műszaki terveket; 

•a kivitelezés során szükséges eszközöket készség szinten képes működtet- 

ni; 

•az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk tartozó technológiai 

utasításokat ismeri és betartja; 

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

ugyanakkor képes az önálló munkavégzésre is. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, 

és ezért akár hajlandó fáradságos munkát végezni. Ajánljuk azoknak a fiatalok- 

nak,   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. 

3 ÉVES KÉPZÉS 



Gépészet ágazat 
A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre 

nagyobb  számban  van  szükség  jól  képzett  műszaki 

szakemberekre. A fejlődés 

szakterületek specializálódása 

kialakulása is megfigyelhető. 

mellett  a különféle 

és új szakterületek 

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 

szakmában   azonosak   és   szükségesek. 

végén   a   tanulóknak   lehetőségük   nyílik 

szakirányok közötti választásra. 

Az   alapozás 

a   különböző 

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. 

4 9  

• Gépésztech

nikus Ip ar 

Veg y ipar 

Vízgépészet  

• Gépgyártás -technológiai  technikus  

• Légijármű-műszer ész  technikus  

• Légijármű-szerelő  technikus  

• V asútijármű-szerelő  technikus  

• C N C - p rogr am ozó  

• Építő -, szállító- és  m unkagépszerel ő  

• Épület- és  szerkezetlakatos  

• Finommechanikai  m űszer ész  

• Gépi  és  C N C  forgácsoló  

• H e g e s z t ő  

• Ipari g é p é s z  

Ip ar 

Veg y ip ar 

Vízgépészet  

• Szer szám -  és  készülékgyártó  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 
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Hegesztő  
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti 

elemeket    egymáshoz    rögzít,    különféle    hegesztési    technikák,    eljárások 

alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy 

mindkettővel  egyesíti  oly  módon,  hogy  a  munkadarabok  között  nem  oldható 

fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. 

Pontos,  önálló  szabálykövető  magatartással  tanulmányozza  és  értelmezi  a 

munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri 

és biztonsággal használja a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez 

használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Kézügyesség,   önállóság,   felelősségtudat,   csapatban   való   együttműködés, 

precizitás, problémamegoldó képesség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•műszaki rajzokat olvas és értelmezi a kapcsolódó utasításokat, szabály- 

ozásokat; 

•előkészíti a munkadarabot, ellenőrzi a gépeken a tanúsítványok 

érvényességét; 

• beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket; 

• elvégzi a szükséges vágásokat, darabolásokat, hegesztést; 

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

varrathibákat javítja; 

• betartja és betartatja a munkabiztonsági és környezetvédelmi előírásokat. 

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

csőhálózatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni. 

3 ÉVES KÉPZÉS 

Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  szereti  a  gépeket,  szeret  szerelni,  javítani, 

szerszámokat használni. 

3 ÉVS KÉPZÉS 



6 2  

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  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 továbbításával foglalkozik. 

 
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, 

modern  vállalati  helyszíneken,  munkavégzés  közben  korszerű  eszközpark 

segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. 

 
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az 

internet,  a  számítógép  működése  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. 

• Infokommunikációshálózat -építő  és  -üzemeltető  technikus  

• Informatikai rendszer -  és  alkalmazás -üzemeltető  technikus  

• Szoft verfejlesztő  és -  tesztelő  

• Távközlési  technikus  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 



63  

Ajánlott  minden  fiatal  számára,  akit  rendszerszinten  is  érdekelnek  a  komplex 

informatikai  és  a  távközlési  hálózatok,  szeret  csapatban  dolgozni,  és  szereti  a 

kihívásokat. 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető  technikus 
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus 

szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég 

munkatársaként  helyben  telepített,  illetve  felhőszolgáltatásként  igénybe  vett 

hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését 

biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Rendszerszintű  gondolkodás,  alapszintű  informatikai  és  hálózati  ismeretek, 

ügyfélközpontú   hozzáállás,   problémamegoldó   készség   és   együttműködési 

készség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás 

és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; 

•elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és 

javítási munkáit; 

•ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karban- 

tartását; 

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

internetes szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 

•ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos 

feladatokat; 

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

felügyeleti feladatait elvégezni; 

•elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi 

szoftverek telepítését és konfigurálását; 

• felhőszolgáltatásokat kezel. 

Ajánlott  minden  fiatal  számára,  akit  az  informatikai  eszközök  működtetése, 

karbantartása  érdekel,  aki  tud  és  szeret  más  csapatokkal  együttműködni,  és 

támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében. 

5 ÉVES KÉPZÉS 



Közlekedés és szállítmányozás 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  érintett  szakmaterületek  esetén 

közös   műszaki   alapozás   került   meghatározásra,   ez 

átjárhatóságot   biztosít   a   különböző   szakmaterületek 

között. 

A  közös  műszaki  alapozás  során  a  tanulók  azokat  az 

ismereteket sajátíthatják el, amelyek valamennyi műsza- 

ki szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulónak 

lehetősége   nyílik   a   különböző   szakirányok   közötti 

választásra. 

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével 

a  végzett  fiatalok  a  közlekedés  és  a  szállítmányozás 

különböző  területein  tudnak  elhelyezkedni  -  úgymint 

hajózási terület, vasúti, légi és közúti fuvarozással 

összefüggő területek, szállítmányozás, logisztikai 

szervezés, komplex munkakörökben. 

A tanulók számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú 

tanulmányok folytatására is. 
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• Hajózási  technikus  

• Kocsivizsgá ló  technikus  

• Közlekedésüzemvitel -el látó  technikus  

K öz leked és  (köz út, vasút) 

L ég i 

Hajózás  

J eg y vizsg á ló  

• Logiszt ikai  technikus  

Logisztika  és  szállítmányozás  

Vasúti árufuvarozás  

• Postai üzleti ügyintéző  

• V asútforgalmi  szolgálattevő  technikus  

• Képesített  hajós  

• Kishajóépítő  és -  karbantartó  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 



Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípu- 

sok és hajózási módszerek, egy hajó műszaki rajzai és tervdokumentációi, 

aki szeretne egy biztonságosan felszerelt hajót építeni. 

75  

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípu- 

sok  és  hajózási  módszerek,  a  különböző  gépi  berendezések  és  működésük, 

nem utolsó sorban a környezetvédelem területe. 

3 ÉVES KÉPZÉS 

Kishajóépítő  és- karbantartó 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A kishajóépítő és- karbantartó ismeri a hajótípusokat, hajózási módszereket, a 

hajóépítésben járatos anyagok tulajdonságait. Munkája során hagyományos és 

modern  építési  technikával  fahajók,  csónakok  építésére,  egyéb  fából  készült 

termékek  gyártására,  illetve  egyedi  és  sorozatgyártási  technikával  műanyag 

hajók, csónakok építésére, műanyag alkatrészek gyártására képes. Feladata a 

gyártási   folyamatok   előkészítése   mellett   a   kishajók   és   csónakok   javítása, 

karbantartása,  felújítása,  téli  tárolás  előkészítése  és  gazdasági,  vállalkozási 

teendők elvégzése. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Önállóság, precizitás, szorgalom, önfejlődés, segítőkészség, 

kezdeményezőkészség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•gazdasági, vállalkozási teendőket elvégez, gyártási folyamatokat előkészít; 

•műszaki dokumentációt, árajánlatot készít, számítástechnikai eszközöket 

használ; 

• fa- és műanyagipari szerszámokat, gépeket biztonságosan használ; 

• hagyományos fahajót és rétegelt technikával modern fahajót épít; 

• egyedi gyártású műanyag hajót, ősmintát épít; 

•műanyag hajó gyártósablon építését előkészíti, sorozatgyártású műanyag 

hajót épít; 

• hajóburkolási feladatokat végez, kishajó belső berendezéseinek beépítésére; 

• felületeket előkészít, alapoz, színez, felületkezelést végez; 

• kishajóra nyílászárókat, szerelvényeket, vereteket felszerel; 

• kishajó rudazatot, valamint az álló és mozgó kötélzetet felszerel; 

• víz-, gáz- és elektromos szerelést előkészít, majd elvégez; 

• egyéb fa és műanyag alkatrészeket, evezőlapátot, árbocot, bumot készít; 

• kishajó-javítási, -karbantartási, -felújítási munkákat végez; 

• tárlóállványt készít, téli tárolásra előkészíti a hajót; 

• a hajót kitakarít, hulladékot kezel, hajót átad; 

• munka- és környezetvédelmi, tűzvédelmi feladatokat elvégez. 

3 ÉVES KÉPZÉS 
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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  a  nyomdaipar  rejtelmeivel.  Duális 

képzés   keretében   a   szakmai   gyakorlatokon   jól 

felszerelt   külső   helyszínen,   korszerű   eszközpark 

segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismerete- 

ket.  A  felnőtté  válás  során  meghatározóvá  válik  a 

kreatív gondolkodás. 

• Könnyű ipari technikus  

B őrfeld olg ozó ip ar 

C ip őkész ítő 

O rtop éd iai c ip ész  

Ruhaip ar 

T extílipar 

• N yomdaipari  technikus  

N y omd aip ari g ép mester 

N y omd aip ari előkész ítő 

N yomtatványfeldolgozó  

• B őrtermékkészítő  

B őrd íszműves  

C ip őkész ítő 

O rtop éd iai c ip ész  

• Divatszabó  

N ő i szab ó  

F érfiszab ó  

• Asztalos  

• Kárpitos  

• N yo m d á s z  

N y omd aip ari g ép mester 

N y omd aip ari előkész ítő 

N y omtatvány feld olg ozó  

• Texti lgyártó  

F onó  

Szövő 

Kötő  

Nemszőtt-termék gyártó  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 



Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel az öltözék-kiegészítők divatja, 

a  kreatív  munka,  szeretnek  alkotni,  bőrrel,  műbőrrel,  és  textilanyaggal 

dolgozni. 
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Asztalos 
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a hagyományos kézműves munka 

mellett  a  gépi  technológia,  a  digitalizáció  jellemez.  Az  asztalos  különböző 

rendeltetésű   és   szerkezetű   bútorok,   nyílászárók   és   belsőépítészeti   munkák 

elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó 

képesség, felelősségvállalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni méréseket végez; 

•értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és használja a szakmai 

alapfogalmakat; 

• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és eszközöket; 

• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, helyszíni szerelést végez; 

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

kiegészítő bútorok) készít, összeszerel, beszerel, felújít; 

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

• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt; 

•működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, 

mérőeszközöket; 

•együttműködik a faipari- és társszakmák egyes területeinek képviselőivel, 

szakembereivel. 

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

Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezetheti saját vállalkozását. 

3 ÉVES KÉPZÉS 



Ajánlott  minden  fiatal  számára,  aki  szeret  szabni-varrni,  kedveli  a  változatos 

alapanyagokat, a kézműves munkát, akit érdekelnek a nagy figyelmet igénylő 

tevékenységek. 
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Divatszabó 
Kreatív  ágazat  3  éves  képzése,  amely  szakképzettség  megszerzésével  zárul. 

Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány. 

A divatszabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy 

konfekcionált    öltözéket    állít    elő.    Egyedi    terméknél    megrendeléstől    az 

értékesítésig  a  gyártás  teljes  folyamatát  alkalmazza.  Iparban  a  konfekcionált 

termékek széles skáláját készíti. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, 

digitalizáció iránti érdeklődés. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől az értékesítésig; 

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

alkalmazza előállításuk technológiai fogásait; 

• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat; 

• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és alkalmazza azokat; 

•ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológiai és munkavédelmi 

szempontokból, a minőségi előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is, az 

elkészített terméket és a saját munkáját minőségi, méret, kivitelezési 

szempontokból; 

• alkalmazza a digitális technológiákat; 

• együttműködik a gyártási folyamatban tevékenykedő emberekkel. 

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

kihívásai, szeretik a textíliákat és azokkal szívesen dolgoznak. 

3 ÉVES KÉPZÉS 
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Rendészet és közszolgálat ágazat 
Az  ágazatok  a  magánbiztonsági,  a  rendészeti  és  a 

rendvédelmi szakképesítéseket foglalja magába. 

A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) 

ismeretekre épülő képzések az ágazat 

munkaerő-utánpótlását 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 

megismerkednek a közszolgálati 

sajátosságaival, a leendő választott hivatás 

fontosabb szakmai elemeivel. 

életpálya 

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében 

a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végrehajtás, a 

katasztrófavédelem-tűzoltóság,  a  rendőrség,  valamint 

kormányhivatalok     tevékenységének     legfontosabb 

elemeivel. 

• Közszolgálat i  technikus  

K öz ig azg atási üg y intéző 

Rendészet i technikus 

• Rendő rtiszt helyettes - előképzettséghez 

kötött B űnüg y i 

K öz lekedési 

K özrend véd elmi 

Határrendészeti  

• Rendészet i  ő r 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 
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Közszolgálati technikus, Közigazgatási 

ügyintéző  szakmairány 
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A    közigazgatási    ügyintéző    megismerkedik    közigazgatási    tevékenység-terület 

szabályaival,   sajátosságaival,   a   leendő   választott   hivatás   fontosabb   szakmai 

elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a közigazgatási 

ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének 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 
•külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, leveleket, 

egyéb dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel, tárol; 

•ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, 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 döntés-előkészítést és támogató 

feladatokat végez; 

• ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat; 

• önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket; 

• kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat. 

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

közbiztonság   a   köz-,   és   államigazgatás   területén   az   emberek   mindennapi 

biztonságos   életkörülményeinek   fenntartásához.   Elengedhetetlen,   hogy   legyen 

megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas 

színvonalon tudja biztosítani. 

5 ÉVES KÉPZÉS 

Közszolgálati technikus, Rendészeti 

technikus szakmairány 
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A rendészeti technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiztonsági 

tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a leendő választott 

hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés 

keretében  a  rendészeti  technikus  megismerkedik  a  magánbiztonsági  szolgáltató 

szervezetek,  a  büntetés-végrehajtás,  a  katasztrófavédelem-tűzoltóság,  valamint  a 

rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

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

összefüggéseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, 

megfogalmazza  a  véleményét,  megérti  mások  kommunikációját,  figyelembe  veszi 

mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, betartja az 

alapvető   viselkedési   normákat,   tudatosan   alkalmazza   a   metakommunikációs 

eszközöket. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben; 

•ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, helyszín-ellenőrzést végezni a 

riasztásra kivonuló szolgálat tagjaként; 

•szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a 

létesítmény területén; 

•intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, 

közveszély-elhárításban; 

• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten ért személyt; 

•alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai 

szabályok szerint; 

•együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi 

szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel; 

• lőfegyvert használ; 

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

valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat. 

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

közbiztonság  területén  az  emberek  mindennapi  biztonságos  életkörülményeinek 

fenntartásához.  Elengedhetetlen,  hogy  legyen  megfelelő  számú  szakember,  aki  a 

társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani. 

5 ÉVES KÉPZÉS 



Specializált gép- és járműgyártás 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 szakmaterületet jellemzi a magas szintű automa- 

tizáltság, az itt végzett fiatalok megalapozott tudás- 

sal rendelkeznek az Ipar 4.0 gyártási rendszereihez. 

A műszaki területen érintett szakmaterületek esetén 

közös műszaki alapozás került meghatározásra, ez 

átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek 

között. 

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az 

ismereteket   sajátíthatják   el,   amelyek   valamennyi 

műszaki szakmában azonosak. Az alapozás végén a 

tanulónak lehetősége nyílik a különböző szakirányok 

közötti választásra. 

Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik 

érdeklődnek a gépjárművek iránt, szeretik a gépeket 

szerelni, javítani, működésüket megismerni, 

megérteni. Olyan szakmára vágynak, amellyel 

kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, 

jó   perspektívát   és   változatos   feladatokat   kínál. 

Remek  választás  azok  számára  is,  akik  nyitottak 

szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására. 

• Alternatív  járműhajtási technikus  

• Gépjármű-mechatronikai technikus  

S zerviz  

Gyártás  

• Ipari szervíztechnikus  

• J á r m ű ipari karbantartó  technikus  

• Mechatronikai technikus  

• Autógyártó  

• Fémszerkezetfelület -bevonó  

• Gépjármű-mechatronikus  

S zerviz  

Gyártás  

• Gyártósori  gépbeállító  

• J á r m űfénye z ő  

• J á r m űkarosszéria-előkészítő , felületbevonó  

• Karosszérialakatos  

• Mechatronikus karbantartó  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 3 ÉVES SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSBEN 

9 5  



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

előállítását,  szereti  a  látványos  eredményeket  és  szívesen  részt  vesz  a  végső 

színek kialakításának részben vagy egészen automatizált folyamatában. 
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3 ÉVES KÉPZÉS 3 ÉVES KÉPZÉS 

Karosszérialakatos 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 

megszerzésével zárul. 

A     karosszérialakatos     gépjármű     felépítmények     javítását,     részegységek 

összeépítését,   gépjárművek   külső   szereléseit   végzi.   Karosszéria   alvázak, 

önhordó karosszériák húzatópadon történő javítása is az ő feladata. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó  térlátás,  fizikum,  kézügyesség,  számítógépes  ismeret,  minőségszemlélet, 

szakszerű kommunikáció. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•a gépjármű karosszériára csavarozott, szegecselt elemeket felépíti; 

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

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

• gépjármű felépítmények javítását, részegségek összeépítését végzi; 

•karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő javítását 

végzi; 

•gépjárművön külső szereléseket, a belső térben egyszerű szereléseket is 

végrehajt; 

• egyszerűbb elektromos szereléseket, műanyag elemek javítását végzi; 

• az elektromos rendszerben beállításokat végez; 

•motortérben, futóművön, kipufogó rendszeren egyszerűbb szereléseket, 

javításokat végez; 

•műszaki rajz alapján egyszerűbb lemezalkatrészeket átalakít, vagy újra 

elkészít. 

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

javítását,  szereti  a  látványos  eredményeket  és  szívesen  részt  vesz  a  végső 

formák kialakításának folyamatában. 
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Szépészet ágazat 
Manapság a szépségiparnál csak az informatika fejlődik 

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 megalapozott, személyre szabott, 

megtervezett,  megbízható  szolgáltatásra  van  szükség 

valamennyi területen, ezért a kozmetikus, a fodrász és a 

kéz- és lábápoló szakemberek technikusi képzés kereté- 

ben 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. 

• Fodr ász  

• Kéz -  és  lábápoló  

technikus K ézáp oló  és  

műkörömép ítő  Speciális 

lábápoló  

• Kozmetikus  technikus  

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 
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Fodrász 
Szépészet  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségivel  és  technikus  szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. 

A  szakmához  tartozó  szolgáltatások  magukba  foglalják,  a  haj-,  a  fejbőr,  arc 

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

száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi 

frizurát,   tanácsadást.   A   fodrász 

egyaránt. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

szolgáltat:   nőnek,   férfinek,   gyermeknek 

Formaérzék,  térlátás,  kézügyesség,  kreativitás,  állóképesség,  kommunikáció, 

csapatmunka. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•vendégfogadást végez, megtervezi a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál 

objektív és szubjektív szempontok alapján, eszközfertőtlenítést végez a 

szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök esetében; 

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

hajvágási, hajszárítási technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhasználással; 

•megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket, 

technológiákat, szükség szerint; 

•elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmazza a szükséges 

technológiákat, technikákat, hajszárítást a szükséges eszközökkel; 

•megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, 

technikákat és alkalmi hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök 

segítségével, díszítés alkalmazásával; 

•minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének otthoni 

hajápoláshoz és hajformázáshoz. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások eszté- 

tikus megjelenéséhez hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, 

eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, irányítani. 

5 ÉVES KÉPZÉS 

Kéz-, és lábápoló technikus 
Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 

szakképzettség    megszerzésével    zárul.    Választható    szakmairányok: 

Kézápoló és műkörömépítő szakmairány, Speciális lábápoló szakmairány. 

Esztétikai  és  ápoló  feladatokat  végez  kézen  és  lábon,  ápoló  és  díszítő 

anyagok, technológiák alkalmazásával. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Alkalmazóképes tudás és felelősségteljes precíz munkavégzés, empatikus 

magatartás. Jó ízlés, a divat iránti fogékonyság, kreativitás. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

•képes a kéz- és lábápoló szalon működésének megtervezésére és a 

mindenkori hatályos jogszabályok szerinti működtetésére; 

• felkészül a kéz-és lábápoló szépészeti szolgáltatás feladataira; 

•megtervezi és előkészíti a szolgáltatást és a kezelési tervnek 

megfelelően elvégzi a kéz-és lábápolás folyamatát; 

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

technológia alkalmazásával; 

• elvégzi az esztétikai lábápolását; 

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

lábon; 

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

• kéz- és lábápoláshoz kapcsolódó egyéb feladatokat végez; 

• elvégez a szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb napi feladatokat. 

Ajánlott   minden   fiatal   számára,   aki   fontosnak   tartja   az   egészség 

megőrzését, az igényes, ápolt, divatos megjelenést és empatikus 

magatartással, kézügyességgel, kreativitással kíván segíteni a szolgáltatást 

igénybevevőknek. 

5 ÉVES KÉPZÉS 
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Kozmetikus technikus 
Szépészet  ágazat  5  éves  képzése,  amely  érettségivel  és  technikus  szintű 

szakképzettség megszerzésével zárul. 

A  kozmetikus  technikus  kozmetikai  alap  és  kiegészítő  műveleteket  végez, 

diagnosztizál,   kezelési   tervet   állít   össze,   professzionális   kozmetikumokkal 

dolgozik. Hozzájárul és támogatja az ápoltság, higiénia, szépség és egészség 

megőrzését. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kiváló 

kommunikációs készség. 

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, rendszeresen 

továbbképzéseken vesz részt; 

•testkezelést végez manuálisan (testtekercselés, pakolások felhelyezése, 

testmasszázs); 

• különböző test-és arcfestési technikákat alkalmaz; 

• smink-technikákat alkalmaz. 

 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások 

esztétikus, megjelenéséhez hozzájárulni. 

5 ÉVES KÉPZÉS 


