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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindig fontosnak tartotta a pályaorientáció, a pá-
lyaválasztás kérdését. A sikeres életpálya tervezés érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs szakemberei osztályfőnöki órák 
keretében segítik az iskolaválasztás előtt álló diákokat, főként a 6-7-8. osztályos tanu-
lókat. A kamara ezzel a tevékenységgel is segítséget nyújt az iskolaválasztás előtt álló 
diákoknak orientálódni egy-egy munkaterület, szakterület felé. Továbbá a tanulók egyéni 
képességeinek, készségeinek felmérésével támogatja a fiatalokat a reális önértékelésük 
kialakításában, szakmai irányvonalak meghatározásában.

Szülői értekezletek keretében a tanácsadó kollégák információkat nyújtanak a kamara 
pályaorientációs tevékenységéről, a hazai szakképzési rendszerről és felvázolják a szü-
lőknek az adott iskola és a kamara közötti együttműködésben rejlő lehetőségeket.

A megye vállalatainak, kis és közepes vállalkozásainak bevonásával folyamatosan cég- 
és üzemlátogatások keretében szerezhetnek tapasztalatokat a diákok a munka világáról, 
és a szakképzési centrumokkal együttműködve, a tanműhely látogatási lehetőséget bizto-
sítva pályaorientációs rendezvényekbe is bekapcsolódhatnak.

A 2019/20 évben elérhető aktuális pályaorientációs programokról, lehetőségekről 
tájékozódhat weboldalunkon:

www.szabkam.hu, 
az alábbi facebook profilon keresztül,  

https://www.facebook.com/szabolcs.palyavalasztas, 
vagy érdeklődjön munkatársainktól az aktuális kamarai pályaorientációs  

lehetőségekről személyesen, 
Maczkó Mónika, pályaorientációs tanácsadó, maczko.monika@szabkam.hu

Szabó Renáta, pályaorientációs tanácsadó, szabo.renata@szabkam.hu
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Kedves pályaválasztás előtt álló diákok!

Hamarosan el kell döntenetek, hogy az általános iskola befejezését kö-
vetően hol tanuljatok tovább. Az első szakképesítés megszerzése ma 
nagyon sok esetben nem egész életre szóló döntés, hiszen mindenki 
folyamatosan tanul és fejlődik. Ennek ellenére az első szakma kivá-
lasztása meghatározó lépés egy fiatal életében, ezért fontos, hogy át-
gondolt, megalapozott döntést hozzatok. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara eb-
ben kíván segíteni azzal, hogy megfelelően tájékozottak legyeket a 

továbbtanulási lehetőségekről és képzésekről, így megtudjátok, milyen szakmák elsa-
játításával van legnagyobb esélyetek az elhelyezkedésre, melyek azok a szakterületek, 
melyekben a vállalkozások alkalmazottakat keresnek. 

Valamilyen szakmát elsajátítani sokféle úton lehet. Van, aki családi hagyományokon ke-
resztül ismer meg különböző mesterségeket, van, akit a kíváncsisága, az érdeklődése hajt, 
és persze akad olyan is, aki azért választ egy-egy szakmát, mert jobb nem jutott az eszébe. 
Azonban a kitűzött cél eléréséhez minden esetben szükséges a tanulás, az iskola.

Ezért kérlek Titeket, hogy adjátok meg magatoknak az esélyt azzal, hogy végzettséggel 
hagyjátok el az iskolát! A lemorzsolódott fiatalok az iskolát befejező társaikhoz képest 
kisebb valószínűséggel helyezkednek el a munkaerő-piacon, így a lehetőségeik nagyon 
beszűkülnek az életük minden területén,hiszen a mindennapi munka messze több pénz-
keresetnél. Olyan tudatos, célokat és eredményeket feltételező tevékenység, ami hatással 
van egész személyiségünkre és társas kapcsolatainkra!

Pekó László
a kamara elnöke
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HOGYAN VÁLASSZ SZAKMÁT?

Mi biztosítja majd a megélhetésemet? Mi tenne boldoggá? Kövessem az álmaim vagy a 
szüleim elvárásai szerint döntsek? Kire hallgassak?

Ha Te is pályaválasztás előtt állsz, akkor biztos ismerősek ezek a kérdések. Ha még kicsit 
bizonytalan vagy, nem tudod, merre is vezet a Te utad, ne aggódj, a szüleid, az iskolád 
és a kamara is azon van, hogy támogasson abban, hogy közelebb kerülj a válaszokhoz.A 
pályaválasztás nem egyik pillanatról a másikra spontán eldöntött kérdés, hanem hossza-
dalmas, időigényes és odafigyelést igénylő folyamat.

Tudnod kell, hogy minden ember több szakmára is alkalmas, melyek közül kell kivá-
lasztanod azt, amely legjobban megérint és a legtöbb örömet és sikert kínálja számodra. 
Légy tisztában önmagaddal, képességeiddel, szóval ismerd meg önmagad! Önismeretünk 
tulajdonképpen az önmagunkról alkotott kép, ami meglévő erősségeink és gyengesége-
ink ismeretének összessége. Reális önismeret esetén képességeinknek megfelelő pályát, 
iskolát - majd később munkát – választunk, így sikerélményekben lesz részünk. Az ön-
magunkról alkotott kép kialakulásában meghatározó szerep jut a tapasztalatainknak, a 
minket ért sikereknek, kudarcoknak, gyermekkorban pedig kiemelt szerepe van a szülők, 
barátok dicséreteinek.

A XXI. században rengeteg információ áll rendelkezésedre online, érdemes az általad 
érdekesnek vélt szakmákról információkat gyűjtened, amiben segítségedre lehetnek a kö-
vetkező online tesztek is: 

https://palyaorientacio.munka.hu
http://eletpalya.munka.hu/kerdoivek

https://www.felvi.hu/felveteli/teszt
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Ez a kiadványunk azt a célt is szolgálja, hogy megkönnyítsük iskolaválasztásodat. Meg-
ismerheted a szakmai alapképzés beiskolázási lehetőségeit, szakmai tanulmányi verse-
nyekről, ösztöndíjakról kaphatsz tájékoztatást!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara folyamatosan, térítés-
mentesen biztosítja „pályaorientációs” tevékenysége keretében a pályaválasztás előtt álló 
diákok számára rendkívüli osztályfőnöki órák, szülői értekezletek megtartását, cég- és 
üzemlátogatások, szakmabemutató rendezvények szervezését. A programok keretében 
testközelből is megismerkedhetnek a diákok egy-egy szakmával, és interaktív bemutatók 
során közelebb kerülhetnek bizonyos munkaterületekhez, beleláthatnak munkafolyamat-
okba, ami megkönnyítheti saját életpálya tervezésüket, pályaválasztás előtti döntésüket. 
A saját egyéni készségek és képességek felmérésére igény szerint egyéni tanácsadás ke-
retében is lehetőséget biztosítunk.

Folyamatosan várjuk azon általános iskolák vezetőinek, 6.,7. és 8. osztályok osztályfőnö-
keiknek jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának be programjainkba, amivel diákjaik 
egyéni döntését könnyíthetik meg a továbbtanulás tekintetében.

Sok sikert kívánunk a pályaválasztásban!

Kövess minket a Facebook-on is:  
https://www.facebook.com/szabolcs.palyavalasztas

Jól képzett szakemberekre mindig szükség van,  
ezért használd ki a szakképzésben rejlő lehetőségeket!
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Szakmai verseny lehetőségek

Miért is jó a megfelelő keretek közötti versengés?A versenyek során nem csupán az adott 
verseny tematikája szempontjából fontos területen gyarapodik a résztvevők tudása, ha-
nem a versenyben, mint teljesítményhelyzetben való részvétellel számos személyes és 
társas kompetencia is fejlődik, beleértve a kreatív problémamegoldást, a kritikus gondol-
kodást, a vezetői készségeket, a célkitűzést, a személyes autonómiát és a kommunikációs 
készségeket. Ezért mindenkit bíztatunk, hogy vegyen részt a megmérettetéseinkben, hi-
szen a verseny a legközönségesebb feladatot is izgalmassá teszi!
Most megtudhatod, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara milyen lehetőségeket 
biztosít számodra, megyei, országos és világ szinten.

SZABOLCSI CUKRÁSZ KUPA
“A kiválóság nem örökletes. A minőség nem veled született.  
Csak akkor lehetsz a legjobb, ha a legjobbakkal veszed fel a versenyt.”
(Gundel Károly)

Évente megrendezésre kerülő megyei versenykiírás, cukrász tanulók számára, ahol meg 
tudják mutatni, milyen kézügyességgel és képzelőerővel rendelkeznek, hiszen eddig tor-
ták, mézes lapok díszítése volt a feladat. A versenyek főleg szakképzéssel foglakozó is-
kolákban, pályaválasztás előtt álló diákok közönsége előtt zajlik. Mivel a célja a cukrász 
szakma társadalmi presztízsének és vonzerejének növelése, valamint népszerűsítése a 
pályaválasztás előtt álló tanulók között. Volt egyéni és csapatverseny is már, szóval, ha 
cukrász vagy, esetleg leszel, itt a helyed ezen a versenyen!

„Ha esetleg veszít az ember, hát veszít. Nem lehet mindig nyerni.  
De mindig jön egy másik verseny, amit meg lehet nyerni, és meg is kell!” 
(Kimi Raikkönen)

88%
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Szeretnél mentesülni a záróvizsga követelményei alól?
Szeretnél jutalomban részesülni?
Szeretnél könnyen munkahelyhez jutni?

Ha igen, akkor 
az országos szakmai versenyeket Neked találták ki. 
A tanult szakmád alapján kétféle megmérettetésen vehetsz részt.
Az érettségihez kötött szakképesítések esetén az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 
(OSZTV) komplex versenyt, míg a szakmai (iskolai rendszerű) képzésben részt vevő 
tanulók számára a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV) szervezi meg az Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és az Innovációs és Technológiai Minisztérium.
A versenyek az adott szakképesítések szakmai ismereteire, készségeire épülnek, a ver-
senyfelhívásban közzétett szakmai és vizsgakövetelmények alapján.
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Amennyiben sikeresen szerepelsz a fenti versenyeken, az alábbi előnyökben részesülsz:
1.  Ha valamely versenytevékenység vagy annak önálló feladatrésze esetén eléred a meg-

szerezhető pontok legalább 60%-át, mentesülsz az adott versenytevékenységnek, vagy 
feladatrésznek megfelelő írásbeli, interaktív, gyakorlati, központi gyakorlati vagy szóbe-
li vizsgatevékenység letétele, illetve annak önálló feladatrésze teljesítése alól.

2.  Hogyha mindegyik versenytevékenység esetében eléred az adott versenytevékenységen 
megszerezhető pontok legalább 60%-át, akkor mentesülsz a komplex szakmai vizsga 
letétele alól.

3.  Feltéve, ha OSZTV versenyen szerepeltél, akkor a szakmai vizsga egésze alól felmen-
tésre, szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra vagy jogosult.

4.  Amennyiben kiemelkedő eredményt érsz el, az MKIK meghív a WorldSkills és EuroSkills 
nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, melynek győzteseiből kerülnek ki 
azok a fiatal szakemberek, akik képviselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai 
versenyeken.

5.  A döntőben szereplő versenyzőket több nagy hazai és nemzetközi cég is figyelemmel kí-
séri, így ha jól szerepelsz nagyon nagy eséllyel már fel is kérnek, hogy dolgozz náluk!

6.  A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kiemelten támogatatja 
országos szakmai versenyen (SZKTV, OSZTV) szakképesítésenként a döntőbe jutott 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tanulókat és felkészítő tanáraikat az alábbiak szerint:

Helyezés Versenyző díjazása  
Ft (bruttó)

Felkészítő tanár(ok) díjazása 
összesen Ft (bruttó)

I. helyezett 60.000,- 120.000,-
II. helyezett 50.000,- 100.000,-
III. helyezett 40.000,- 80.000,-
IV. -től – legfeljebb a 
X. helyezettig 30.000,- 60.000,-

A versenyekre jelentkezni a www.szakmasztar.hu honlapon megjelenő felületen lehet.
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Kik vehetnek részt a versenyen?
A szakmai versenyeken kizárólag a meghirdetett, szakirányokban tanuló, szakmai vizsga 
előtt álló, végzős nappali tagozatos tanulók vehetnek részt, akik iskolai rendszerben foly-
tatják tanulmányaikat.

Hogyan jelentkezhetsz a versenyekre?
A szakmai versenyre való jelentkezés első lépéseként a tanulóknak az elméleti képzést 
biztosító iskola igazgatójánál kell jelezniük részvételi szándékukat.

A szakmai versenyek fordulói:
- iskolai válogatók (iskolák által szervezett), 
-  országos elődöntők során a szakképesítések többségében olyan írásbeli feladatok meg-

oldására kerül sor, amelyek gyakorlatorientáltak. A területileg illetékes kamaránál tör-
ténik

-  országos válogatók, országos döntők lebonyolításának gyakorlati része, gyakorlati vizs-
gatevékenysége: olyan önállóan elkészíthető munkadarab vagy önállóan végzett mun-
kafolyamat, amely alapján megállapítható, hogy a versenyzők az adott szakma szakmai 
és vizsgakövetelményében elvárható gyakorlati tudással, készségekkel és kompetenci-
ákkal rendelkeznek-e, a versenyfeladatot önállóan el tudják-e készíteni

Az érdeklődő iskolák diákjai, az osztályok, csoportok egynapos szakmai kirándulás ke-
retében ingyenesen vehetnek részt a Szakma Sztár fesztiválon. A fesztiválra 2019-ben 
közel 15 ezer látogató érkezett, a vidéki iskolákból a területi kamarák szervezésében 
közel 200 autóbusszal több, mint 9 ezer diák jutott el látogatóként. A látogatók 70%-a 
az általános iskolákból érkező 6−7. osztályos, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal 
volt, míg mellettük még a 8−9−10.osztályosok és a versenyben résztvevő szakmákban 
tanulók, gyakorló szakemberek vehettek részt a rendezvényen.

http://www.szakmasztar.hu/
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WorldSkills International és WorldSkills Europe nemzetközi versenyek

A Szakmák Olimpiájaként is emlegetett WorldSkills versenyt 2019-ben Kazanban, Oroszor-
szágban rendezték meg augusztus 22-27. között. Idén minden eddiginél nagyobb létszámban 
képviselték Magyarországot a WorldSkills versenyek történetében, ugyanis összesen 22 ver-
senyszámban indult magyar versenyző, további egy szakmában pedig versenyző nélküli szak-
értő vett részt az eseményen.
Kazan 2015-ben kapta meg a jogot a 45. WorldSkills világverseny megrendezésére, melyen 63 
ország több mint 1300 versenyzője vett részt 56 szakmában, köztük természetesen Magyaror-
szág is.
A versenynek helyet adó KAZAN EXPO (Kazan Expo International Exhibition Centre) egy 
közel 75 hektáros területen fekszik és kifejezetten a kazani világbajnokságra épült, a kazani 
repülőtér közelében. A versenyzői falu (WorldSkillsVillage) a nemzetközi eseményeknek is 
gyakran helyszínt adó 2005-ös Universiadera készült, mely egy hatalmas, 6000 férőhelyes épü-
letkomplexum. A verseny nyitó és záró ceremóniáját pedig a 2018-as labdarugó világbajnokság 
meccseinek helyszínéül szolgáló Kazan Arénában tartották.
Oroszország 2012 óta tagja a WorldSkills International és WorldSkills Europe szervezeteknek, 
és három év múlva ismét szervező ország lesz, ugyanis a 8. EuroSkillst, a Szakmák Európa 
Bajnokságát 2022-ben Szentpéterváron rendezik.
Azon versenyszámok esetében, ahol a 2018-ban a Budapesten megrendezett EuroSkills verse-
nyen versenyzők dobogós helyezést értek el, nem volt szükség az idei versenyre nemzeti döntőt 
tartani, ugyanis a tavalyi versenyzők képviselhették hazánkat; a többi szakma esetében viszont 
országos válogatót és döntőt tartottunk márciusban, a Szakma Sztár Fesztivál keretein belül.
A versenyzők intenzív szakmai felkészítése így áprilisban elkezdődött. Szakmai ismeretek és 
készségek elsajátítása mellett mentális felkészítésen is részt vettek a versenyzők, ami segíti 
őket a rendkívüli nyomás alatt történő sikeres teljesítmény elérésében. 
Az Oroszországban megrendezett 45. World¬Skills, azaz a szakmák világbajnokságán hazánk 
az éremtáblázaton az előkelő huszadik helyet szerezte meg, ami a versenyek történetében a 
legjobb magyar szereplésnek számít. 

80%
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• ápolás és gondozás, 
• épületasztalos, 
• festő,
• fodrász,
• informatikai rendszerüzemeltető, 
• kertépítő (csapat),

• kőfaragó, 
• szépségápoló, 
• villanyszerelő, 
• víz-, gáz- és fűtésszerelő, 
• webtechnológia.

Az elért eredmények azt mutatják, hogy a fiatal magyar szakemberek teljesítménye a 
gazdaság valamennyi területén jó, a hagyományos szakmákban éppen olyan sikeresek, 
mint az informatikában vagy a webtechnológiában Az országok jelentős része éveken 
keresztül csak erre a versenyre készíti fel fiataljait. 
Bútorasztalos szakmában a magyar versenyző aranyéremmel büszkélkedhet és kiválósági 
érmet (azok a versenyzők, akik 500 vagy annál több pontot értek el és nem kaptak érmet, 
kiválósági érmet kapnak) vehettek át versenyzőink az alábbi szakmákban:

A szervezők tájékoztatása szerint a versenyt 3500 önkéntes segítette, a verseny helyszínét 
mintegy 250 ezer látogató kereste fel főleg Oroszországból.
A 45. WorldSkill szárórendezvényén Vlagyimir Putyin orosz elnök köszöntötte a részt-
vevőket. Közölte: Oroszország kész együttműködni a szakképzés globális fejlesztésében, 
annak érdekében, hogy a fiataloknak minél több lehetőséget teremtsenek.
Az orosz elnök méltatta a WorldSkills mozgalmat, amelynek Oroszországban is ösztön-
ző hatása van a szakképzésre, és megemlítette,hogy 2022-ben Szentpéterváron rendezik 
meg az EuroSkills versenyt.
A helyszínen szorított a magyarokért a megyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára is, 
Nagyné Varga Katalin, aki 2011 óta vesz részt Euroskills és Worldskills versenyeken tol-
mácsként, szervezőként és csoportkísérőként. 

http://skillshungary.hu/
https://www.facebook.com/skillshungary
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Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)
Őszi szünet: 2019. október 28-tól (hétfő) 2019. november 1-ig (péntek)
Téli szünet: 2019. december 23-tól (hétfő) 2020. január 3-ig (péntek)
Tavaszi szünet:  2020. április 9-től (csütörtök) 2020. április 14-ig (kedd)
Utolsó tanítási nap:  2020. június 15. (hétfő)
Nyári szünet:  2020. június 16-tól 

77%

NAPTÁR



2019. október 10.: Pályaválasztási kiállítás Nyíregyháza
2019. október 11.: Keresd a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara standját!
2019. november 4.: Mi leszel, ha nagy leszel?
2019. november 18.: Családi beszegetéseken kérd ki szüleid tanácsát a pályaválasztáshoz!
2019. december 7.: Jelentkezési határidő központi írásbeli felvételi vizsgára
2020. január 6.: Újév, még régi iskola
2020. január 8.: Még javíthatsz a félévi jegyeiden!
2020. január 17.: Már csak egy hónapod van, hogy eldöntsd, hol tanulsz tovább!
2020. január 18.: Központi írásbeli felvételi vizsga
2020. január 24.: Ez a félév is elszállt!
2020. február 6.: Értesítés a központi írásbeli eredményekről.
2020. február 12.: Már csak egy hét a jelentkezési lap leadásáig.
2020. február 19.: Jelentkezés a kiválasztott középiskolába, felvételi jelentkezési lap leadása.
2020. április 20-22.: Szakmasztár Fesztivál Budapesten. Érdeklődj, hogy a te iskolád megye-e?
2020. április 30.: Ma megtudod, hol fogsz tovább tanulni.
2020. május 15.: Még egy hónap és Vakáció!
2020. június 8.: Jövő héten ballagás.
2020. június 22-24.: Beiratkozás a középiskolába!

Piros betűs ünnepek és munkaszüneti napok, amikor nincs tanítás:
2019. október 23. (szerda)
2019. november 1. (péntek)
2019. december 24-25-26. (kedd-szerda- csütörtök) KARÁCSONY
2019. december 31. és 2020. január 1. (kedd- szerda)
2020. március 15. (vasárnap)
2020. április 10. és 13. (péntek és hétfő) HÚSVÉT
2020. május 1. (péntek)
2020. június 1. (hétfő) PÜNKÖSD

12:1376%
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12:14
BEISKOLÁZÁSI LEHETŐSÉGEK

Szakképző iskola (3 éves képzés)
A szakképző iskola 3 éves. Az első évfolyamon ágazati ismereteket adó képzés folyik, 
és ágazati alapvizsgával fejeződik be. A szakmai gyakorlati oktatás az iskola tanműhe-
lyeiben zajlik. Az ezt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés 
keretén belül, vállalati képzőhelyen.

Valamennyi szakmai képzés ösztöndíjra jogosít. 

A sikeres szakmai vizsga után a tanulók további két év alatt felnőttoktatás keretében 
érettségire készülhetnek fel, emelt óraszámú közismereti tantárgyakat tanulva. Érettségi 
vizsgát négy tárgyból kell tenni, a szakmai végzettség alapján mentesülnek az ötödik 
tárgy vizsgája alól. 

Technikusképzés (5 éves képzés)
A technikusképzés 5 éves. Az első két évfolyamon ágazati ismereteket adó képzése fo-
lyik. A 11-13. évfolyamon lehetőség nyílik a duális képzésre, tehát az iskolai tanműhe-
lyek helyett munkaszerződéssel cégeknél sajátíthatják el a szakmai gyakorlati ismere-
teket a diákok,a képzés alatt jövedelemhez juthatnak, továbbá az ágazati ösztöndíjra is 
jogosultak.
A 13. évfolyam végén négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, 
a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év 
végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak. Megkapják az 
érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban 
megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai 
vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azo-
nos ágazaton belül.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gondozásában álló, megyénkben 
legnépszerűbb szakképesítések bemutatása:

ASZTALOS (OKJ: 3454 302)
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Kreativitást, jó ízlést igénylő munka. Az asztalos lakások, irodák, szállodák,oktatási- 
és sportintézmények, üzletek, kiállítások, járművek és szállítóeszközök mozgatható és 
beépített ülő- és fekvőbútorait, asztalait, fal és lépcsőburkolatait készíti. A termékeket 
régen csak fából készítették, ma már egyéb alapanyagokat is felhasználhat. Enyvet, fes-
téket, pácot, vasalatokat, szegeket, tömítőket és még számos anyagot használ a termé-
kek gyártásánál. Sokféle szerszámmal és géppel dolgozik. A gyalu, a fűrész, a véső, a 
kalapácsrégóta társa az asztalosnak, de ma már sok művelet gépesítve van, munkáját 
könnyíti a gyalugép, a fűrészgép, a fúrógép, a csiszológép. Az asztalos zárt műhelyben 
dolgozik, esetleg a helyszínen beszereli, beépíti a bútort. Közepesen nehéz fizikai munkát 
végez. Egészségre ártalmas anyagoka por és a szerves oldószerek, ezekre allergiásoknak 
nem ajánljuk, de mindenképpen fontos a műhely jó szellőztetése. A nagyfordulatszámú 
gépek odafigyelést és gondos munkavégzést igényelnek, de ma már nagyon sok műhely 
csúcstechnológiával és kiváló védőberendezésekkel van felszerelve.

Készségek, képességek
– esztétikai érzék
– rajzkészség
– kézügyesség
– kreativitás
– térlátás
– mozgáskoordináció
– testi erő
– türelem
– önállóság

12:1573%



12:16
BURKOLó (OKJ: 34 582 13)
Építőipari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
Épületek külső homlokzatát és belső falfelületeit, valamint talaját hideg (pl. csempe) ill. 
meleg (parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló) tapintású burkoló anyaggal vonja be, ja-
vítja. Feladata sokrétű, hiszen előkészíti és alapozza a burkolandó felületeket építmények 
és épületek függőleges és vízszintes felületein.Kiszámítja a burkolatok anyagszükségle-
tét, kiválasztja a segédanyagokat, mint például a portalanítás anyagát. Szükséges hozzá 
szépérzék, mert nem csak parkettát rak le vagy szőnyegpadlót, de mozaikot is készíthet 
vízszintes vagy függőleges felületre, esetleg díszítő burkolatot készít egyedi igény szerint 
különleges anyagokból, vagy hagyományos anyagok sajátos felhasználásával.

Készségek, képességek
– szemmérték, tér- és arányérzék
– egyensúly-érzékelés
– kézügyesség
– szín- és formaérzék
– módszeres munkavégzés
– pontosság, precizitás
– fizikai erőnlét
– áttekintő képesség, szervezőkészség
– gyorsaság
– együttműködési készség
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12:17
CUKRÁSZ (OKJ: 34 81101)
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zá-
rul. 
A finomságok nagymestere, aki nemcsak kitalálja, de el is készíti a sokszor szemnek is 
tetszetős, ehető műremekeket. Munkájukat akár a szobrászok is megirigyelhetnék. Ezért 
kizárólag az ötletgazdag, kísérletező kedvű embereknek ajánlott, akiknek kreativitásához 
megfelelő állóképesség és precizitás is társul. Nagyon fontos a szakma iránti alázat. A jó 
szakember tehát nem is süteményt, hanem édes remekművet alkot, amelynek elfogyasz-
tása igencsak jó hatással van a vendégre. A különféle torták, bonbonok, marcipánkészít-
mények, édes és sós aprósütemények, a leveles- vagy kelttésztából készült ínyencségek 
mind-mind a cukrász keze munkáját dicsérik.

Készségek, képességek
– kézügyesség
– ízérzékelés
– pontosság
– precizitás
– eredményorientáltság
– áttekintő képesség
– kreativitás
– ötletgazdagság
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12:18
DIvATSZABó (OKJ: 34 54208)
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható 
szakmairányok: Női szabó, Férfi szabó szakmairány.
A divatszabók feladata, hogy a gyakorlatban is megvalósítsák az emberek öltözködési 
elképzeléseit: kényelmes, praktikus, divatos ruhadarabokat készítsenek. Emellett külön-
leges, speciális üzemekben készülő színházi jelmezeket, egyenruhákat,papi öltözeteket, 
hivatali formaruhákat is készítenek.A szakemberek feladata, hogy tanácsot adjon az ügy-
feleknek, majd felvegye a rendelést, vegye le a méreteket, és szabásminta alapján vágja 
ki és fércelje össze a ruhát. Ezért a szakmában fontos a pontos, tiszta munka, nagy kéz-
ügyesség, jó színlátás és szemmérték. Elengedhetetlen még a jó formaérzék, ötletgaz-
dagság és képzelőerő. Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz pedig a jó kommunikációs 
készség és az üzletiérzék a fontos, illetve bizonyos műszaki érzék szükséges az állandóan 
fejlődő speciális gépek kezeléséhez.Magánvállalkozóként folyamatosan figyelnie kell a 
divat- és technológiai újdonságokat, ha versenyképes akar maradni a piacon.

Készségek, képességek
– ötletgazdagság
– gyakorlatiasság
– tervezési készség
– kézügyesség
– precizitás
– meggyőzőképesség
– döntésképesség
– felelősségtudat
– segítőkészség
– udvariasság
– fantázia
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12:19
ÉPüLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS (OKJ: 34 582 03)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
Minden fémipari szakma közül a legsokoldalúbb ismeretet igénylő foglalkozás. A kép-
zés során a különböző fémek megmunkálását tanulják meg a diákok. Megismerik az 
esztergálás és a fémillesztés különböző eljárásait. Fontos, hogy jól tudjon kiiagazodni a 
műszaki rajzokon. Egyaránt ismeri a kézi és a gépi technológiákat, köztük a legmoder-
nebb számítástechnikai rendszerek által vezérelt gépeket is,  és képes is azokat használni 
munkája során. Aki ilyen szakmát tanul képes lesz zárakat kicserélni, biztonságtechnikai 
eszközöket szerelni, cserélni, bármilyen gépet meg tud javítani, így egy ilyen lakatos 
nélkülözhetetlen ember bármilyen üzemben. 

Készségek, képességek
– térlátás
– szabálykövetés
– kézügyesség
– testi erő
– mozgáskoordináció
– lényeglátás
– körültekintés
– összpontosítás
– módszeresség
– tervezőképesség
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12:20
FESTŐ, MÁZOLó, TAPÉTÁZó (OKJ: 34 58204)
Építőipari ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A festő munkájára nem jellemző az egyoldalúság, kreativitása révén lehetősége van a 
művészi önmegvalósításra is. Fest, mázol, díszít, tapétázik, de plakátot is ragaszthat. Jó 
szín-, arány- és szépérzék, jó térlátás és kitűnőfizikai állóképesség jellemzi a jó festő, 
mázoló, tapétázót! Napjaink felkapott szakmája. A festő szakemberek munkájukat na-
gyobbrészt magasban, létráról, állványról végzik. Erre a szakmára azok jelentkezzenek, 
akik kreatív, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni vállalkozásoknál, illet-
ve saját magánvállalkozásukban!

Készségek, képességek
– szemmérték, tér- és arányérzék
– egyensúly-érzékelés
– kézügyesség
– szín- és formaérzék
– módszeres munkavégzés
– pontosság, precizitás
– fizikai erőnlét
– áttekintő képesség, szervezőkészség
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12:21
GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLó (OKJ: 34 521 15)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A gépi forgácsoló feladata önállóan, műszaki dokumentáció alapján a fémek és nem-
fémes anyagok megmunkálása hagyományos és számjegyvezérlésű eszterga-, gyalu-, 
véső-, fúró-, maró- és köszörűgépeken. Ezen belülméréseket, vizsgálatokat végez. Al-
katrészt gyárt, alakít, javít. Esztergálási, marási, fúrási munkákat, köszörülési, finom-
felületi megmunkálásokat végez. Számítógéppel támogatott méréseket végez, vezérelt 
gépeken forgácsol. Gyalulási, vésési munkákat, szerszámélezést hajt végre. Általános 
anyagvizsgálatokat és geometriai méréseket végez. Előkészíti a munkafeladat végrehaj-
tását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előregyártott elemeket, gépeket, 
szerszámokat, mérőeszközöket, befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, 
valamint a személyi védőfelszereléseket. Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és 
környezetvédelmielőírásokat. Vállalkozási adminisztrációt végez.

Készségek, képességek
– kézügyesség
– mozgáskoordináció
– térlátás
– precizitás
– önállóság
– határozottság
– ismeretmegőrzés
– ötletgazdagság
– szabálykövetés
– gyakorlatiasság
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12:22
GÉPjÁRMű MECHATRONIKAI TECHNIKUS (korábban autószerelő) (OKJ: 54 525 15)
Specializált gép-és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Szerviz szakmairány, Gyártás szakmairány
A gépjármű-mechatronikai technikus szakiránytól függően vagy a gyártósorról lekerülő 
új autó műszaki átvételénél végzi feladatait, vagy már a forgalomban lévő személy- és 
teherautókat, autóbuszokat, motorkerékpárokat és egyéb gépjárműveket szerel, javít és 
karbantart, ellenőrző vizsgálatokat végez, illetve előkészíti a gépjárműveket a hatósági 
vizsgára.
Mintegy egyharmaduk kis műhelyekben dolgozik, ahol gyakran egy-egy személy kép-
viseli az autójavítás különböző tevékenységeit. Napjainkban a gépjármű-mechatroni-
kai technikus mintegy fele dolgozik az egyes autómárkák márkaszervizeiben, ahol a 
szerelésitechnológiai szabályok betartásával, magas műszerezettségi szint mellett végzik 
munkájukat. Az autótechnika fejlődéséből adódóan munkájukban a gépjármű informati-
ka lesz a meghatározó, tehát a szerelőknek rendelkezniük kell majd a megfelelő informa-
tikai szaktudással.

Készségek, képességek
– szakmai nyelvű beszédkészség
– elemi számolási készség
– mennyiségérzék
– pontosság
– általános tanuláskészség
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HEGESZTŐ (OKJ: 3452106)
Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.
A munkaerőpiacon keresett szakemberek. Nagyvállalatoknál, vállalkozásoknál keresik 
a jól képzett hegesztőket. A hegesztő a fémek, általában acélok között, hegesztési el-
járássokkal oldhatatlan kötést hoz létre. Munkájával találkozhatunk tartószerkezetek, 
állványok,hidak vázszerkezetének építésénél. A hegesztés különböző formái:láng-, gáz- 
vagy elektromos ívhegesztés. Munkája – mely szigorú technológiai előírásokon alapszik 
– könnyű fizikai megterheléssel jár, de erős zajjal párosul. A szakma gyakorlásához biztos 
kézre, fegyelmezettségre, jó szemmértékre van szükség. A megadott rajz alapján az ösz-
szehegesztendő részeket feldarabolja, kiválasztja a megfelelő hegesztési eljárást, elvégzi 
a hegesztést.A munkavégzés során a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat fokozot-
tan betartja. Munkáját szabadtéren illetve műhelyben végzi.

Készségek, képességek
– kézügyesség 
– körültekintés
– precizitás 
– rajzolvasási készség
– felelősségtudat 
– mozgáskoordináció
– testi erő 
– pontosság
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12:24
jÁRMűFÉNyEZŐ (OKJ: 34 52503)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszer-
zésével zárul. 
A járműfényező szakember feladata gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jelle-
gű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét a kézi és gépi fényezési technológiák alkal-
mazásával önállóan, a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Ellenőrzi 
és/vagy javítja az alváz- és üregvédelmet, a kőfelverődés elleni védelmet, polírozza a fé-
nyezett felületet. A gépjárművek, a karosszériaelemek festési,fényezési műveleteit készíti 
elő és hajtja végre. Első lépésként előkészítia fém, fa és műanyag felületeket fényezésre. 
A technológiától függően festék és lakk előkészítést, színkeverést végez. A fényezendő 
felület anyaga és egyenetlensége függvényében javítási technológiát választ. 

Készségek, képességek
– pontosság
– önállóság
– döntésképesség
– felelősségtudat
– szabálykövetés
– irányíthatóság
– határozottság, irányítási készség
– áttekintő képesség
– figyelem-összpontosítás
– rendszerező képesség
– lényegfelismerés (lényeglátás)
– tervezési képesség
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KAROSSZÉRIALAKATOS (OKJ: 34 52506)
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszer-
zésével zárul. 
A karosszérialakatos gépjármű karosszériák és tartozékaik kisjavítását, futójavítását, ka-
rosszéria elemek, illetőleg - autószerelő közreműködésével – a teljes karosszériacseréjét 
végzi. Javító tevékenységét karosszérialakatos műhelyben végzi. Feladata a karosszériák 
és a tartozékaik bontása, húzópadon történő javítása, az elemek egyengetése, cseréje, 
majd összeszerelése. A karosszérialakatos a korrodált elemeket is javítja, cseréli, oldha-
tókötéssel rögzített karosszériaelemeket cserél (lebont, visszaszerel), műanyaglökhárítót, 
első, hátsó sárvédőt, motorház- és csomagtér fedelet, oldalajtókat, kipufogót cserél. Ese-
tenként vonóhorgot szerel, karosszéria részelemeket készít, alváz és üregvédelmet vé-
gez.

Készségek, képességek
– pontosság
– döntésképesség
– szabálykövetés
– felelősségtudat
– önállóság
– áttekintő képesség
– figyelemösszpontosítás
– rendszerező képesség
– lényeglátás
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12:26
KERESKEDELMI ÉRTÉKESíTŐ (OKJ: 34 341 02)
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájé-
koztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége ki-
terjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készlet kezelésére, állagmegóvására. Egy 
jó kereskedelmi értékesítő felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges 
kapcsolódó szolgáltatásokat. Szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben; kiala-
kítja és fenntartja az üzlet polcképét. Kezeli és ellenőrzi az árukészletet; feltölti az el-
adóteret áruval; közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést 
vagy megrendeli az árut. Az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, 
kezeli, megóvja minőségét; betartja az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat; 
esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz. Kezeli a vevői panaszokat; a szakterület-
ének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket. Ajánlott minden fiatal számára, aki 
szeret emberekkel foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi a kereskedelmi 
dinamizmus, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség.

Készségek, képességek
– megbízhatóság
– önállóság
– számolási készség
– mennyiségérzék
– köznyelv megértése
– kapcsolatteremtés
– meggyőző készség
– konfliktusmegoldás
– gyakorlatiasság
– helyzetfelismerés
– figyelemmegosztás

50%



KŐMűvES (OKJ: 34 58214)
Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A kőműves előkészítő tevékenységet végez, a munka megkezdéséhez szükséges mérési 
feladatokat lát el, néha egyszerűbb földmunkát, helyszíni betonozási munkát végez. Va-
salást készít, vízszigetelő, hő- és hangszigetelő munkát, falazást végez. Előre gyártott ele-
meket helyez el, monolit beton és vasbeton szerkezetet készít. Állványzatot, hagyományos 
zsaluzatot készít és bont. Aljzatbetont, vakolatot gyárt, nyílászárót épít be. Szerelő kőmű-
vesmunkát is végez, előre gyártott elemeket szerel össze az utasításoknak megfelelően.A 
kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli, az újabb építésitechnológiák megje-
lenésével megismeri és elsajátítja az újdonságokat. Dolgozhat műemléki épületeken is, 
felméri a hibákat és elvégzi a javításokat.

Készségek, képességek
– testi erő
– ügyesség
– önállóság
– áttekintő képesség
– rendszerező képesség
– módszeres munkavégzés
– pontosság
– precizitás
– fejlődőképesség
– ambíció

12:2749%



12:28
KöZPONTIFűTÉS- ÉS GÁZHÁLóZATRENDSZER-SZERELŐ (OKJ: 34 58209)
Épületgépészetágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
Bajban a segítség! Főleg télen, váratlan hibánál fontos ember egy jó központi fűtés- és 
gázhálózatrendszerszerelő. De rá az év minden szakában szükség van. Ha kell, lecseréli 
az elavult kazánt, a régi radiátorokat, szabályozhatóvá teszi a fűtési rendszert, amellyel 
komfortérzetünket nagymértékben növeli. Központifűtési rendszert, gázellátórendszert 
épít, illetve karbantart, hőtermelő-berendezést, gázberendezést szerel. A minőségi mun-
kavégzéshez pontosság, jó kézügyesség és térlátás szükséges. Aki ezt a szakmát választ-
ja, nagyon változatos, de emellett önálló, felelősségteljes munkát végezhet. Amennyiben 
saját vállalkozásában kíván működni, szüksége van gazdálkodási ismeretekre.

Készségek, képességek
– precizitás
– kézügyesség
– mozgáskoordináció
– tűrőképesség
– együttműködés
– logikusság
– körültekintés
– elővigyázatosság
– tervezési készség
– módszeresség
– gyakorlatiasság
– szabálykövetés

46%



12:29
PINCÉR- vENDÉGTÉRI SZAKEMBER (OKJ: 34 81103)
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zá-
rul.
A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálóza-
ti egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, 
illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható 
legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás elő-
írásai szerint. A pincér fogadja, kiszolgálja és búcsúztatja a vendéglőbe érkező vendége-
ket. A felszolgálás csapatmunka. A felszolgáláshoz fejlett térbeli tájékozódó képességre, 
egyensúlyozó képességre és ügyes mozgásra van szükség. A rendelés felvételekor fontos 
az ép hallás, az összpontosított figyelem és a jó emlékezőképesség. Az elhelyezkedésnél 
előnyt jelent a megfelelő szintű idegen nyelvi kommunikációskészség. A jó kapcsolatte-
remtő- és beszédkészség a vendégforgalomban is érezteti a hatását, a szívélyes, készséges 
kiszolgálás visszahozza a vendéget. A felszolgálók közötti jó együttműködés, különösen 
csúcsidőben, elengedhetetlen. A felszolgálás közepes nehézségű fizikai munka, ami ál-
landó mozgást, a karok és a lábak fokozott igénybevételét követeli meg.

Készségek, képességek
– állóképesség
– külső megjelenés
– mozgáskoordináció (testi ügyesség)
– érzelmi stabilitás
– megbízhatóság
– logikus gondolkodás
– rendszerező képesség
– gyakorlatias feladatértelmezés
– figyelemmegosztás

45%



12:30
SZAKÁCS (OKJ: 34 81104)
Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zá-
rul. 
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása 
mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára.  Ez magában foglalja a vendégek 
elvárásait kielégítőételválaszték kialakítását és elkészítését, az ételeknek a követelmé-
nyeknek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalását, díszítését a vendégek számá-
ra.Előételt, levest, húsételt, tésztafélét, főzeléket, salátát és hidegtálat készít és tálal.Mun-
kája során: kivételezi a raktárból a feldolgozásra kerülő élelmiszereket; a nyersanyagokat 
előkészíti, ételeket készít, tálal és díszít; étlapot állít össze az évszakok és az osztályba 
sorolás figyelembevételével, tisztán tartja a munkahelyét. Felhasználja a magyar konyha 
kialakult hagyományaira, valamint más nemzetek étkezési és ételkészítési szokásaira, 
ételeire vonatkozó ismereteit. A nagyobb konyhákban a főzés csapatmunka, ahol a mun-
katársak összehangolt együttműködése lényeges. Kisebb konyhákban egyedül, az összes 
tevékenységet önállóan végezve dolgozik.

Készségek, képességek
– ízérzékelés
– szervezőkészség
– elhivatottság, elkötelezettség
– felelősségtudat
– megbízhatóság
– önállóság
– tervezési képesség
– rendszerező képesség
– áttekintő képesség
– problémamegoldás, hibaelhárítás
– körültekintés, elővigyázatosság– gyakorlatiasság
– szabálykövetés

42%



SZOCIÁLIS ÁPOLó ÉS GONDOZó (OKJ: 34 76201)
Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
Ha lelkes vagy és elhivatott, akkor légy szociálisgondozó és ápoló, aki sokszor egyben 
apa, anya, testvér, barát is, a szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gon-
dozza és ápolja az egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt rászoruló embereket. A beteg 
és sérült emberek ellátása érdekében az ebben a szakmában dolgozóknak rendkívül nagy 
empátiáskészséggel, toleranciával, türelemmel kell rendelkezniük. E foglalkozás végzé-
séhez a fizikai állóképesség mellett olyan speciális ismeretekre is szükség van, amelyek 
elősegítik a gondozottak testi és lelki, illetve szociális fejlődését. Ezt a szakmát csak az 
válassza, aki szívvel-lélekkel és nagy elhivatottsággal tudja gyakorolni.

Készségek, képességek
-pontosság
 – türelem
– állóképesség 
– helyzetfelismerés
– határozottság
 – döntésképesség
– tűrőképesség
 – kapcsolatteremtő képesség
– kiegyensúlyozottság

12:3141%



12:32
vILLANySZERELŐ (OKJ: 34 522 04)
Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzé-
sével zárul. Lehetséges szakmairányok: Épületvillamosság, Villamoshálózat és Villamos 
készülékek és berendezés szakmairány.
A villanyszerelő lakóházakban, ipari és gazdasági létesítményekben szereli vagy javítja 
az áramellátáshoz szükséges vezetékrendszert, a villamoshálózatba beköti a különböző 
fogyasztókat (villamos gépek, villanybojlerek, szerszámgépek, világítástechnikai eszkö-
zök stb.), és ellenőrzi a bekötés helyességét. Feladatai közé tartozik kapcsoló-berende-
zések, elosztó-berendezések szerelése, fogyasztásmérőhelyek kialakítása, erősáramú és 
épületinformatikai vezetékhálózatok szerelése, ipari villamos berendezések, készülékek 
javítása, karbantartása, kezelésének betanítása. Egyen- és váltakozó áramú forgógépet, 
transzformátort szerel, villamos gépeket, készülékeket javít és karbantart. Villamos sza-
badvezetéket szerel, oszlopot és tartószerkezetet állít fel, kisfeszültségű kábelt fektet és 
szerel, villamosellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő esz-
közök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályokés 
követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

Készségek, képességek
– kézügyesség
– mozgáskoordináció (testi ügyesség)
– mennyiségérzék
– konfliktusmegoldó készség
– logikus gondolkodás
– rendszerező képesség
– gyakorlatias feladatértelmezés
– figyelemmegosztás

38%



12:3337%
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakképző intézmények

NyíREGyHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM www.NyIREGyHAZISZC.HU

Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 15. www.bankidonat.hu

Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)• 
Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03 )• 
Gépjármű mechatronikai technikus (OKJ 54 525 15)• 
Mechatronikai technikus (OKJ 54 523 04)• 

Bencs László Szakközépiskolája
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. www.bencsl-nyh.sulinet.hu

Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Orientációs (előkészítő) osztály• 
Pincér- vendégtéri szakember (OKJ 34 811 03)• 
Szakács (OKJ 34 811 04) • 

Sipkay Barna Kereskedelmi, vendéglátóipari, Idegenforgalmi  
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 32. http://sipkay.sulinet.hu/

Angol két tanítási nyelvű kereskedő és webáruházi technikus  (OKJ 54 341 03)• 
Cukrász (OKJ 34 811 01)• 
Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kereskedő és webáruházi technikus (OKJ 54 341 03)• 
Német két tanítási nyelvű turisztikai technikus (OKJ 54 812 04)• 
Pincér-vendégtéri szakember (OKJ 34 811 08)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Szakács szaktechnikus (OKJ 54 811 03)• 
Vendégtéri szaktechnikus (OKJ 54 811 04)• 



12:3434%
Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. www.inczedy.hu

Ács (OKJ 34 582 01)• 
Burkoló (OKJ 34 582 13)• 
Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03)• 
Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)• 
Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Ipari gépész (OKJ 34 521 16)• 
Járműfényező (OKJ 34 525 03)• 
Karosszérialakatos (OKJ 34 525 06)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)• 
Logisztikai technikus (OKJ 54 841 13)• 
Sportedző-sportszervező (OKJ 54 841 13)• 
Víz- és csatorna- rendszerszerelő (OKJ 34 582 12)• 

Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Városamajor u. 4. www.nyirszikszi.hu

Nyelvi előkészítő – angol• 
Nyelvi elő• készítő – német
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)• 
Szoftverfejlesztő és –tesztelő (OKJ 54 481 08)• 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (OKJ 54 344 05)• 



12:3533%
Teleki Blanka Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4450 Tiszalök, Ady E. u. 35. www.teleki-tlok.sulinet.hu

Burkoló (OKJ 34 582 13)• 
Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Logisztikai technikus (OKJ 54 841 13)• 

Tiszavasvári Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1. www.vpkszk.sulinet.hu

Asztalos (OKJ 34 543 02)• 
Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Fodrász (OKJ 54 815 01)• 
Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03 )• 
Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)• 
Vegyész technikus (OKJ 54 524 03)• 

vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- vízügyi Szakgimnáziuma
4400 Nyíregyháza, Vasvári P. u. 16. www.nyszcevisz.hu

Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 02)• 
Magasépítő technikus (OKJ 54 582 03)• 
Mélyépítő technikus (OKJ 54 582 07)• 
Nyelvi előkészítő (Magasépítő technikus)• 
Nyelvi előkészítő (Vízügyi technikus)• 
Útépítő, vasútépítő, és fenntartó technikus (OKJ 54 582 08)• 
Vízügyi technikus (OKJ 54 853 05)• 



12:3630%
wesselényi Miklós Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12. www.wmk.hu

Abroncsgyártó (OKJ 34 543 01)• 
Asztalos (OKJ 34 543 02)• 
Divat-, jelmez- és díszlettervező 54 211 12)• 
Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03)• 
Faipari technikus (OKJ 54 543 01)• 
Fodrász (OKJ 54 815 01)• 
Gumiipari technikus (OKJ 54 543 02)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Kozmetikus technikus (OKJ 54 815 02)• 
Műanyagfeldolgozó technikus (OKJ 54 521 06)• 
Villanyszerelő (OKJ 34 522 05)• 

Zay Anna Egészségügyi, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma
4400 Nyíregyháza, Család u. 11. www.zay.hu

Gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02)• 
Kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ 54 761 02)• 



12:3729%
Mátészalkai Szakképzési Centrum www.mateszalkaiszc.hu

Déri Miksa Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4700 Mátészalka, Baross L. u. 9-11. www.derinet.uw.hu

Ács (OKJ 34 582 01)• 
Asztalos (OKJ 34 543 02)• 
Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)• 
Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)• 
Fodrász (OKJ 54 815 01)• 
Gépjármű mechatronikai technikus (OKJ 54 525 15)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Karosszérialakatos (OKJ 34 525 06)• 
Kárpitos (34 542 05)• 
Kozmetikus technikus (OKJ 54 815 02)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (OKJ 34 582 09)• 
Közszolgálati technikus (OKJ  54 345 01)• 
Optikai termékkészítő (OKJ 34 725 02)• 
Sportedző -sportszervező (OKJ 54 813 02)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Szakács szaktechnikus (OKJ 54 811 03)• 
Turisztikai technikus (OKJ 54 812 04)• 
Vendégtéri szaktechnikus (OKJ 54 811 04)• 
Villanyszerelő (OKJ 34 522 04)• 



12:3827%
Gépészeti Szakgimnázium
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12. www.gepeszeti.hu

Gépésztechnikus (OKJ  54 521 09)• 
Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ  54 521 03)• 
Gyakorló ápoló (OKJ  54 723 02)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Közszolgálati technikus (OKJ  54 345 01)• 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ  54 344 01)• 

Bethlen Gábor Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9. www.bethlen-nybt.sulinet.hu

Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03)• 
Gépésztechnikus (OKJ  54 521 09)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő (OKJ 34 582 18)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Ipari gépész (OKJ 34 521 16)• 
Karosszérialakatos (OKJ 34 525 06)• 
Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kereskedő és webáruházi technikus (OKJ 54 341 03)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Orientációs (előkészítő) osztály• 
Rendészeti őr (OKJ 34 861 01)• 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)• 
Turisztikai technikus (OKJ 54 812 04)• 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (OKJ 54 344 05)• 
Villanyszerelő (OKJ 34 522 05)• 



12:3924%
Budai Nagy Antal Szakgimnáziuma
4320 Nagykálló, Korányi F. út 27. www.bnaszki.hu

Nyelvi előkészítő képzés - Közszolgálati technikus • 
Nyelvi előkészítő képzés - Pedagógiai munkatárs• 
Pedagógiai munkatárs• 
Pénzügyi számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)• 
Turisztikai technikus (OKJ 54 812 04)• 

Kállay Rudolf Szakközépiskolája
4320 Nagykálló, Kossuth u. 8. www.kallayszaki.hu

Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Kereskedelmi értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Pincér-vendégtéri szakember (OKJ 34 811 08)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)• 



12:4023%
KISvÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM www.KISvARDAISZC.HU

II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8. www.rfkv.hu

Asztalos (OKJ 34 543 02) • 
Burkoló (OKJ 34 582 13)• 
Divatszabó (OKJ 34 542 08)• 
Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03)• 
Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)• 
Fitness-wellness instruktor (OKJ 54 813 01)• 
Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15)• 
Gépjármű mechatronikai technikus (OKJ 54 525 15)• 
Gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Mechatronikai technikus (OKJ 54 523 04)• 
Orientációs (előkészítő) osztály• 
Pék-cukrász (OKJ 34 541 11)• 
Pincér-vendégtéri szakember (OKJ 34 811 08)• 
Sportedző (labdarúgás)-sportszervező (OKJ 54 841 13)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Szakács szaktechnikus (OKJ 54 811 03)• 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)• 
Vendégtéri szaktechnikus (OKJ 54 811 04)• 
Villanyszerelő (OKJ 34 522 05)• 



12:4115%
Kandó Kálmán Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres józsef Kollégiuma
4625 Záhony, Kárpát út 4 www.zkando.hu

Közlekedésautomatikai technikus (OKJ 54 523 08)• 
Közszolgálati technikus (tervezett képzés) (OKJ 54 345 01)• 
Logisztikai technikus (OKJ 54 841 13)• 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)• 
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus (OKJ 54 841 05)• 

Ady Endre Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma
4765 Csenger, Honvéd utca 5. www.ady-csenger.sulinet.hu

Bőrtermékkészítő (OKJ 34 542 07)• 
Burkoló (OKJ 34 582 13)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Pék (OKJ 34 541 05)• 
Pincér-vendégtéri szakember (OKJ 34 811 08)• 
Sport ágazati képzés• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 

Petőfi Sándor Szakgimnáziuma
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16. www.petofi-fgy.hu

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09) • 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ 54 344 01)• 
Szoftverfejlesztő és -tesztelő (OKJ 54 481 08)• 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (OKJ 54 344 05)• 



12:4210%
Móricz Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2. www.fehergyarmat.hu/moriczfgy

Asztalos (OKJ 34 543 02)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Pincér-vendégtéri szakember (OKJ 34 811 08)• 
Ipari gépész (OKJ 34 521 16)• 
Hűtő- és szellőzés rendszerszerelő (OKJ 34 582 18)• 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (OKJ 34 582 09)• 
Elektronikai műszerész (OKJ 34 522 03)• 



12:436%
EGyÉB SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNyEK

Apáczai Csere jános Általános Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium  
és Gimnázium
4600 Kisvárda, Somogyi R. utca 1. www.apaczaicentrum.hu

Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Pék (OKJ 34 541 05)• 
Pék-Cukrász (OKJ 34 541 11)• 
Villanyszerelő (OKJ 34 522 05)• 

Bessenyei György Szakgimnázium 
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b www.bessenyei-ber.sulinet.hu

Gépésztechnikus (OKJ 54 521 09)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (OKJ 54 481 09)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Pedagógiai munkatárs (OKJ 54 140 03)• 
Vendégtéri szaktechnikus (OKJ 54 811 04)• 

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium  
és Szakközépiskola
4485 Nagyhalász, Arany János utca 77. www.csuha-antal.baptistaoktatas.hu

Gépi és CNC forgácsoló (OKJ 34 521 15)• 
Gépjármű mechatronikai technikus (OKJ 54 525 15)• 
Pék (OKJ 34 541 05)• 



12:445%
Göllesz viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes  
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
4400 Nyíregyháza, Báthory utca 30. www.gollesz.hu

Élelmiszer-, vegyiáru- és gyógynövény eladó (OKJ szám: 31 341 01)• 
Parkgondozó (OKJ szám: 21 622 02)• 
Sütőipari és gyorspékségi munkás (OKJ szám: 21 541 02)• 
Szobafestő (OKJ 21 58 201)• 

Lónyay Menyhért Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. lonyay-menyhert.baptistaoktatas.hu/

Cukrász (OKJ 34 811 01)• 
Divatszabó (férfiszabó szakirány) (OKJ 34 542 08)• 
Épület- és szerkezetlakatos (OKJ 34 582 03)• 
Hegesztő (OKJ 34 521 06)• 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus• 
Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kereskedő és webáruházi technikus (OKJ 54 341 03)• 
Közszolgálati technikus (OKJ 54 345 01)• 
Pék (OKJ 34 541 05)• 
Pincér- vendégtéri szakember (OKJ 34 811 03)• 
Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Vendégtéri szaktechnikus (OKJ 54 811 04)• 

Nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium
4300 Nyírbátor, Debreceni út 67. www.eltes-nybator.sulinet.hu

Háztartásvezető (OKJ 31 814 01)• 
Parkgondozó (OKJ szám: 21 622 02)• 
Szakácssegéd (OKJ 21 811 03 )• 
Szobafestő (OKJ 21 58 201)• 



12:454%
Dankó Pista Egységes óvoda- Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola,  
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola
4235 Biri, Mező  utca 21. www.dankop.hu

Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kertész (OKJ 34 622 02)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Panziós-fogadós (OKJ 34 811 07)• 
Rendészeti őr (OKJ 34 861 01)• 

Nyíregyházi RIDENS Szakgimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola,  
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 34-38. www.ridensnyh.hu

Háztartásvezető (OKJ 31 814 01)• 
Kerti munkás (OKJ 21 622 01)• 
Parkgondozó (OKJ szám: 21 622 02)• 
Számítógépes adatrögzítő (OKJ 31 346 02)• 

Szent Bazil Görögkatolikus óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 
Középiskolai
4600 Kisvárda, Szent László u. 38. 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 24. 
www.szentbazilszakkepzo.hu

Fodrász (OKJ 54 815 01)• 
Gyakorló ápoló (OKJ 54 723 02) - Mentőápoló• 
Kereskedelmi-értékesítő (OKJ 34 341 02)• 
Kereskedő és webáruházi technikus (OKJ 54 341 03)• 
Kozmetikus technikus (OKJ 54 815 02)• 
Pincér- vendégtéri szakember (OKJ 34 811 03)• 



12:463%
Szent Bazil Görögkatolikus óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Kollégium 
Középiskolai
4600 Kisvárda, Szent László u. 38. 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond u. 24. 
www.szentbazilszakkepzo.hu

Szakács (OKJ 34 811 04)• 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (OKJ 54 344 05)• 

wesley jános óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskola
4813 Gyüre, Árpád utca 33. www.wesleybereg.sulinet.hu
Festő, mázoló, tapétázó (OKJ 34 582 04)

Kertész (OKJ 34 622 02)• 
Kőműves (OKJ 34 582 14)• 
Szociális ápoló és gondozó (OKJ 34 762 01)• 

www.mkik.hu
www.dontok.hu
http://skillshungary.hu/
www.szakmasztar.hu
www.palyaorientacio.lap.hu

www.milegyek.hu
www.szakmavilag.hu
www.eletpalya.munka.hu/elso-munkahely
www.szabkam.hu

HASZNOS LINKEK:
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A projekt megvalósulását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére  
az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja. 

A projekt száma: NFA-KA-ITM-4/2018/TK/19

I M p r e s s z u M : 
Kiadja a szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  

4400 Nyíregyháza, széchenyi u. 2. 
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gAléRiA
Cukrászkupa Euroskills

szkTv-oszTv Worldskills


