TECHNIKUMI NAPPALI KÉPZÉSEK
/érettségire épülő/
Automatikai technikus - 2 éves nappali oktatás épületautomatizálás
szakmairányban
1/13 5-ös szintű technikum Automatikai technikus - 5 0714 04 01 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között.
A belépés feltétele: érettségi végzettség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
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.
Ajánlott azoknak a ﬁataloknak, akiket vonz a gépek, berendezések és épületek önműködő irányítása.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Elektronikai technikus - 2 éves nappali oktatás
1/13 5-ös szintű technikum Elektronikai technikus - 5 0714 04 03 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között.
A belépés feltétele: érettségi végzettség, foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
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. Együtt dolgozik a mérnökségi
területekkel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD
(elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.
Ajánlott mindazon ﬁatalok számára, akiket egyaránt vonz az elektronika számítástechnika folyamatosan
fejlődő világa, illetve a gépek, berendezések működése, irányítása, mint például az automatizált
gyártósoroké és ipari robotoké.
A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú
tanulmányok folytatására nyitott ﬁatalok számára is.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Fittness-wellness instruktor - 2 éves nappali oktatás
1/13 5-ös szintű technikum Fitness-wellness instruktor - 5 1014 20 01 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között.
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A ﬁtness-wellness instruktor széles bázisú sport- és mozgástudományi alap tudás birtokában tervez,
szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs
sportlétesítményekben (pl.: ﬁtnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák,
szabadidőközpontok, tornatermek stb.). Tevékenysége a lakosság ﬁttségi állapotának javítására irányul,
népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgás programokat. Segíti az ügyfelet
abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a ﬁzikai állapotának
megfelelő rekreációs mozgásprogramot.
A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és
marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a ﬁtnesz-wellness
létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, az eszközök és a
berendezések rendeltetésszerű használatáról. A ﬁtnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és
biztonsági előírásait betartja és betartatja.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Gépész technikus - 2 éves nappali oktatás CAD-CAM szakmairányon
1/13 5-ös szintű technikum Gépész technikus - 5 0715 10 05 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között.
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A CAD-CAM szakmairányon végzett gépésztechnikus ipari termékeket modellez számítógéppel.
Mérnöki felkészültséget nem igénylő szinten részt vesz a gépelemek és azok gyártásának tervezésében.
Elvégzi a forgácsolással gyártható termékek CNC (számítógép által vezérelt) gépeken való
megmunkálásának előkészítését. A gyártáshoz technológiát, gépeket, szerszámokat választ.
Az ipari szakmairányon végzett gépésztechnikus mérnöki felkészültséget nem igénylő gépésze- ti jellegű
fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat végez. Megszervezi a gépek, berendezések
biztonságos üzemeltetését. Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi, illetve irányítja a javítási,
karbantartási, szerelési folyamatokat. Részt vesz a gépelemek, gépegységek tervezési munkálataiban, az
új technológiák bevezetésében és alkalmazásában. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök
optimális működésének biztosítása érdekében.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Gépjármű mechatronikai technikus (autószerelő) - 2 éves nappali
oktatás szervíz szakmairányon
1/13 5-ös szintű technikum Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között.
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A Gépjármű-mechatronikai technikus munkája során a közúti járművek gyártásának, szervizelésének,
illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket lát el. Ez magában foglalja a
gépjárművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási,
műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Alternatív
gépjárműhajtásokat (pl.: hibrid- vagy tiszta elektromos hajtás, LPG vagy CNG, stb.)
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

ÉRETTSÉGIT NEM IGÉNYLŐ
SZAKKÉPZÉSEK
Elektronikai műszerész - 2 éves nappali oktatás
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Elektronikai műszerész –
4 0713 04 02 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között 16 éven felüliek számára.
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
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. Együtt dolgozik a
mérnökségi területekkel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD
(elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.
Ajánlott mindazok számára, akiket egyaránt vonz az elektronika számítástechnika folyamatosan
fejlődő világa, illetve a gépek, berendezések működése, irányítása, mint például az automatizált
gyártósoroké és ipari robotoké.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Gépi és CNC forgácsoló - 2 éves nappali oktatás
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Gépi és CNC forgácsoló - 4
0715 10 07 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között 16 éven felüliek számára.
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi adott alkatrész hagyományos
szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai
adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket. CNC (számítógép által vezérelt)
megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító
eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására.
Hagyományos vagy CNC gépen alkatrészeket gyárt. A kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a mérés
eredményét dokumentálja.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Gépjármű mechatronikus - 2 éves nappali oktatás szervíz
szakmairányon
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Gépjármű mechatronikus - 4
0716 19 05 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között 16 éven felüliek számára.
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait vagy
érdeklődési területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a gépjármű mechanikus és
elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat, előkészíti a
gépjárművet értékesítésre.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Ipari gépész - 2 éves nappali oktatás
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Ipari gépész - 4 0715 10 09 (2020)
Nappali oktatás iskolai keretek között 16 éven felüliek számára.
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását,
javítását végzi.
Gépkönyvek alapján elvégzi a gépek, berendezések üzembe helyezését. Gépelemeket, egyszerű
szerkezeteket kézi és gépi szerszámokkal műszaki dokumentáció alapján összeszerel. Az üzemelő
berendezéseket időszakosan vizsgálja. A meghibásodott gépeken feltárja a hiba okát, elvégzi a javítást,
illetve a meghibásodott alkatrészek cseréjét. Műszaki dokumentáció alapján kézi és kisgépes
megmunkálással egyszerű, fémből készült alkatrészeket gyárt.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Gépjármű mechatronikus - 2 éves felnőttképzés szervíz szakmairányon
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Gépjármű mechatronikus - 4
0716 19 05 (2020)
2 éves oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait vagy
érdeklődési területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a gépjármű mechanikus és
elektronikus rendszereinek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat, előkészíti a
gépjárművet értékesítésre.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

Villanyszerelő - 2 éves felnőttképzés épületvillamosság szakmairányon
Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli Villanyszerelő - 4 0713 04 07
(2020)
2 éves oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A villanyszerelő épületek, létesítmények és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és
napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari és kommunális létesítmények villamos
berendezésének szerelése során kapcsoló- és elosztóberendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket,
szabadvezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, beren- dezést szerel, javít.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

TECHNIKUMI FELNŐTTKÉPZÉSEK
/érettségire épülő/
Fittness-wellness instruktor - 2 éves felnőttképzés
1/13 5-ös szintű technikum Fitness-wellness instruktor - 5 1014 20 01 (2020)
2 éves technikumi oktatás esti képzés keretében ( hétköznap délutánonként-esténként, illetve
szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A ﬁtness-wellness instruktor széles bázisú sport- és mozgástudományi alap tudás birtokában tervez,
szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs
sportlétesítményekben (pl.: ﬁtnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák,
szabadidőközpontok, tornatermek stb.). Tevékenysége a lakosság ﬁttségi állapotának javítására irányul,
népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgás programokat. Segíti az ügyfelet
abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a ﬁzikai állapotának
megfelelő rekreációs mozgásprogramot.
A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és
marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a ﬁtnesz-wellness
létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, az eszközök és a
berendezések rendeltetésszerű használatáról. A ﬁtnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és
biztonsági előírásait betartja és betartatja.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

Gépész technikus - 2 éves felnőttképzés CAD-CAM szakmairányon
1/13 5-ös szintű technikum Gépész technikus - 5 0715 10 05 (2020)
2 éves technikumi oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve
szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A CAD-CAM szakmairányon végzett gépésztechnikus ipari termékeket modellez számítógéppel.
Mérnöki felkészültséget nem igénylő szinten részt vesz a gépelemek és azok gyártásának tervezésében.
Elvégzi a forgácsolással gyártható termékek CNC (számítógép által vezérelt) gépeken való
megmunkálásának előkészítését. A gyártáshoz technológiát, gépeket, szerszámokat választ.
Az ipari szakmairányon végzett gépésztechnikus mérnöki felkészültséget nem igénylő gépésze- ti jellegű
fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat végez. Megszervezi a gépek, berendezések
biztonságos üzemeltetését. Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi, illetve irányítja a javítási,
karbantartási, szerelési folyamatokat. Részt vesz a gépelemek, gépegységek tervezési munkálataiban, az
új technológiák bevezetésében és alkalmazásában. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök
optimális működésének biztosítása érdekében.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

Gépjármű mechatronikai technikus - 2 éves felnőttképzés szervíz
szakmairányon
1/13 5-ös szintű technikum Gépjármű-mechatronikai technikus - 5 0716 19 04 (2020)
2 éves technikumi oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve
szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A Gépjármű-mechatronikai technikus munkája során a közúti járművek gyártásának, szervizelésének,
illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységeket lát el. Ez magában foglalja a
gépjárművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási,
műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Alternatív
gépjárműhajtásokat (pl.: hibrid- vagy tiszta elektromos hajtás, LPG vagy CNG, stb.)
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező - 2 éves felnőttképzés

1/13 5-ös szintű technikum Sportedző (a sportág megjelölésével) sportszervező - 5 1014 20 02 (2020) – 2 éves felnőttképzés
2 éves technikumi oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve
szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
Választható sportágak: a szakképzettség megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban
szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos
sportági szakszövetség vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági
szövetség működik. A sportedző-sportszervező szakember sportág-speciﬁkusan, célirányosan tervezi,
szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

EGYÉB TANFOLYAMI KÉPZÉSEK
Pedagógiai munkatárs szakképesítés - 2 éves szakgimnáziumi nappali
oktatás pedagógiai asszisztens szakirányban
2 éves nappali rendszerű szakgimnáziumi oktatás iskolai keretek között.
Belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pedagógiai munkatársak (pedagógiai asszisztensek - 0119 4002 számú szakképesítés) az óvodákban
és az iskolákban dolgozhatnak, valamint a családok közvetlen környezetében, családsegítőként,
szociális asszisztensként (például családi napközikben, játszóházakban, táborokban, különböző
gyermekprogramokat szervező vállalkozásoknál segíthetik a gyerekek és szüleik mindennapjait.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Pedagógiai munkatárs szakképesítés - 2 éves szakgimnáziumi
felnőttképzés pedagógiai asszisztens szakirányban
2 éves szakgimnáziumi oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve
szombaton).
Belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.
A pedagógiai munkatársak (pedagógiai asszisztensek - 0119 4002 számú szakképesítés) az óvodákban
és az iskolákban dolgozhatnak, valamint a családok közvetlen környezetében, családsegítőként, szociális
asszisztensként (például
családi
napközikben,
játszóházakban,
táborokban,
különböző
gyermekprogramokat szervező vállalkozásoknál segíthetik a gyerekek és szüleik mindennapjait.
Jelentkezési határidő: 2021. 08. 31

Dajka - 01193003 számú szakképesítés - 500 órás felnőttképzés
1 éves oktatás esti képzés keretében ( hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: 8 általános és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A dajka által végzett tevékenységek: az óvoda helyiségeinek és játszókertjének, a gyermekek
eszközeinek tisztán tartása; textíliák mosása, vasalása; közreműködés a konyhai feladatok ellátásában;
a gyermekek étkezési feltételeinek biztosítása; a játék feltételeinek biztosítása, teremrendezés; segítés a
gyermekek öltözködésénél; a beteg gyermek felügyelete, ápolása.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

PLC-programozó - 0714 5003 számú szakképesítés - 1 éves felnőttképzés
1 éves oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A PLC eszközei a világ szinte minden gyáraiban megtalálhatóak. Jelen vannak a közlekedési
eszközökben, az orvostechnikai berendezésekben, az autógyártás területén és az ipari automatizálás
szinte minden további szegmensében megjelennek. Ezért nélkülözhetetlen, hogy az e területen dolgozó
elektronikai, villamos szakemberek megfelelő szakismeretekkel rendelkezzenek, és biztonságosan
kezeljék a gyakorlatban az eszközöket, berendezéseket.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 20

Fittness-instruktor - 1014 4002 számú szakképesítés - 250 órás
felnőttképzés
1 éves oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség és foglalkozás-egészségügyi megfelelés.
A fitness instruktor szakmai képzéssel megszerzett szakképesítés birtokában a munkavállaló széles
bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet funkcionális
csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz
klubok, szabadidőközpontok, tornatermek, szabadtéri sportolásra alkalmas területen stb.), valamint
igény esetén tanórán kívül nevelési és oktatási intézményekben.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 15

Személyi edző - 10145004 számú szakképesítés - 250 órás felnőttképzés
1 éves oktatás esti képzés keretében (hétköznap délutánonként-esténként, illetve szombaton).
A belépés feltétele: érettségi végzettség, foglalkozás-egészségügyi megfelelés, valamint az alábbi
előképzettségek valamelyike:
A sport ágazat államilag elismert alábbi szakképesítései:
- Sportedző (a sportág megjelölésével)
- Sportoktató (a sportág megjelölésével)
- Fitness-wellness instruktor
- Aqua tréner
- Csoportos fitness instruktor
- Fitness instruktor
- Rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)
- Tánc instruktor
Továbbá:
- Felsőfokú testkulturális szakképzettség
- Gyógytornász szakképzettség.
Jelentkezési határidő: 2021. 09. 15

