


A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mindig fontosnak tartotta a pályaorientáció, a 
pályaválasztás kérdését. A sikeres életpálya tervezés érdekében a Szabolcs- Szatmár- 
Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs szakemberei osztályfő-
nöki órák keretében segítik az iskolaválasztás előtt álló diákokat, főként a 6-7-8. osztá-
lyos tanulókat. 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 re-
ális 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 le-

hetőséget biztosítva pályaorientációs rendezvényekbe 
is bekapcsolódhatnak.

A 2020/21-es évben elérhető aktuális pálya-
orientációs programokról, lehetősé-

gekről tájékozódhat weboldalun-
kon: www.szabkam.hu

az alábbi facebook pro-
filon keresztül: www.
facebook.com/szabolcs.
palyavalasztas
vagy érdeklődjön mun-

katársainktól az aktuális 
pályaorientációs lehetősé-

gekről személyesen:

Kedves pályaválasztás előtt álló diákok!

Hamarosan el kell döntenetek, hogy az általános iskola befejezését követően hol tanul-
jatok 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 kiválasztása meghatározó lépés egy fiatal életében, ezért fontos, hogy 
átgondolt, megalapozott döntést hozzatok.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben kíván segíte-
ni azzal, hogy megfelelően tájékozottak legyetek a továbbtanulási lehetőségekről és 
képzésekről, így megtudjátok, milyen szakmák elsajátításával van legnagyobb esélye-
tek az elhelyezkedésre, melyek azok a szakterületek, amelyekben a vállalkozások al-
kalmazottakat keresnek.

Valamilyen szakmát elsajátítani sokféle úton lehet. Van, aki családi hagyomá-
nyokon keresztül ismer meg különböző mesterségeket, van, akit a kíváncsi-
sága, 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 va-
lószínűséggel helyezkednek el a munkaerő- piacon, így 

a lehetőségeik nagyon beszűkülnek az életük minden 
területén, hiszen a mindennapi munka messze több 
pénzkeresetnél. Olyan tudatos, célokat és eredménye-

ket feltételező tevékenység, ami hatással van az egész 
személyiségünkre és társas kapcsolatainkra.

Pekó László
    a kamara elnöke
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Szennai- Nagy Annamária, pályaorientációs tanácsadó  

nagy.annamaria@szabkam.hu

Szabó Renáta, pályaorientációs tanácsadó  

szabo.renata@szabkam.hu
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Hogyan válassz szakmát?

Az általános iskola utolsó éveiben valószínűleg gyakran elgondolkodtok szüleitekkel, 
tanáraitokkal együtt azon, hogy melyik iskola választása, szakma elsajátítása, vagy ta-
nulmányok elvégzése lenne a legjobb számodra, hogy felnőttként sikeresnek, boldog-
nak, a munkádban magabiztosnak érezd magad. 
Hogy közelebb kerülj álmaid munkájához, amely majd a hivatásoddá válhat, elsősor-

ban önmagad megismerésével indulhatsz el a pályaválasztás út-
ján. Vedd figyelembe, hogy milyen terület iránt érdeklődsz, 

a szabadidődben milyen tevékenységben lelsz örömet, 
ugyanakkor milyen tantárgyakban, tudományterüle-

ten jeleskedsz, mik az erősségeid és gyengeségeid. 
Nézz foglalkozás bemutató filmeket, tölts ki ön-
ismereti teszteket, amelyekre számos weblapon 
nyílik lehetőséged, például:
www.palyaorientacio.munka.hu
www.eletpalya.munka.hu/kerdoivek
www.felvi.hu/felveteli/teszt
www.szakmavilag.hu

Amennyiben már van egy kiszemelt terület, vagy 
konkrét szakma, amely megtetszett neked, érde-

mes információkat szerezned róla a benne dolgo-
zó ismerősöktől, ellátogatni cégekhez, amelyek 

olyan szakembereket alkalmaznak, amilyen 
te is szeretnél lenni, ezáltal ismerkedhetsz 

meg közelebbről a munka világával is. 
Ha lehetőség nyílik rá, próbáld ki magad 

minél több területen, ezáltal szerez-
ve több információt önmagadról. 

Látogass meg minél több középiskolai nyílt napot és érdeklődj arról, hogy milyen 
szakmákat tanulhatsz, milyen továbbtanulási lehetőségeid vannak a középiskolai ta-
nulmányokat követően. Válassz reálisan iskolát, amelyhez felkészültnek érzed magad. 
Fontold meg, hogy mennyit vagy hajlandó utazni naponta az iskolád és az ott-
honod között, vagy esetleg kollégiumban tudnál-e együtt lakni más diá-
kokkal.
Látogass el pályaválasztási rendezvényekre, ahol megismerked-
hetsz a megyei középiskolákkal, azok képzési kínálatával, próbára 
teheted képességeid, vagy találkozhatsz több, akár a gyakorlati 
képzésben is részt vevő vállalkozókkal, cégekkel, jövőbeni mun-
kaadókkal. Ezt kínálják számodra az évente megrendezésre ke-
rülő Pályaválasztási Kiállítás, Szakmák Éjszakája, Állásbörzék.
A döntést te hozod, de tudnod kell, hogy a fenti lehetőségek, 
valamint a családtagjaid, tanáraid, ismerőseid tanácsai, és a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
pályaorientációs programjai, munkatársai segítségedre le-
hetnek a pályaválasztási döntéshozatalban. A Kamara szá-
mos pályaorientációs tevékenységgel áll a pályaválasztás 
előtt álló diákok és szüleik, tanáraik rendelkezésére akár 
személyes tanácsadás formájában. Rendkívüli osztályfőnö-
ki órák, szülői értekezletek, cég-, üzem- és tanműhely látoga-
tások, pályaorientációs rendezvények, szakmabemutatók térítésmentes szervezését, 
lebonyolítását vállalja szervezetünk. 
Folyamatosan várjuk azon általános iskolák igazgatóinak, 6., 7. és 8. osztályok osztály-
főnökeinek jelentkezését, akik szívesen kapcsolódnának be programjainkba, amivel 
diákjaik egyéni továbbtanulási döntését könnyíthetik meg.

Sok sikert kívánunk a pályaválasztásban!
Kövess minket a Facebook-on is:

www.facebook.com/szabolcs.palyavalasztas
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Amennyiben mégis szeretnéd ezután folytatni tanulmányaidat, lehetőséged nyílik két 
év alatt felkészülni az érettségi vizsgára, amely ebben az esetben csak négy tantárgyból 
kötelező, mivel a szakmai végzettség alapján mentesülhetsz az ötödik tárgy vizsgája 
alól.
Technikum: 5 éves képzés.
A képzés azon diákok számára ajánlott, akik szeretnének öt év alatt, a munkaerő-piac 
számára értékes szakképesítést szerezni, illetve terveik között szerepel a szakma maga-
sabb szinten, felsőoktatási képzésben történő elsajátítása.
9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, magasabb közismereti óraszámmal. Az első 
két tanévet az ágazati alapvizsga zárja. 
11-13. évfolyamon magasabb szakmai óraszámmal folyik a gyakorlati képzés, amelyet 
iskolai tanműhelyben, vagy duális képzés keretében gazdálkodó szervezeteknél, szak-

képzési munkaszerződés megkötésével tölthetsz el. A duális kép-
zést választó tanulók rendkívül magas pénzbeli juttatásra szá-

míthatnak a gyakorlati képzésük során.
A 12. évfolyam végén három kötelező közismereti tan-
tárgyból kell érettségi vizsgát tenni a diákoknak, majd a 
13. évfolyam végén érettségiznek le idegen nyelvből és a 
szakmai tantárgyból, amely egyben a technikusi vizsgát je-

lenti számukra. 
A technikumi képzés befejeztével két bizonyítványt szerez-

hetnek a diákok, egy érettségi és egy technikusi végzettséget iga-
zoló bizonyítványt. Így ezt követően könnyen megállhatják helyü-

ket szakmájukban a munkaerő-piacon, vagy nagyobb eséllyel 
nyernek felvételt az ágazaton belüli felsőoktatási képzésre.
Mind a technikumban és a szakképző iskolában ágazati alap-
oktatás zajlik a képzés első szakaszában. Amennyiben mégis 

változnának a terveid arra vonatkozóan, hogy milyen szakmát ta-
nulj a képzés hátralévő részében, az ágazati alapképzés alatt átjár-

hatóságot biztosítanak a két iskolatípus között.

Önmagad megismerése és a folyamatos tájékozódás közben el kell gondolkoznod azon 
is, hogy melyik középiskolában tudod elsajátítani a jövőd megvalósításához szükséges 
ismereteket, gyakorlatot. Elsősorban azt kell eldöntened, hogy milyen típusú iskolát vá-
lassz. Természetesen célkitűzéseid legyenek reálisak, amelyeket meg tudsz valósítani.
Milyen iskolatípusok közül választhatsz?

Gimnáziumi, Művészeti szakgimnáziumi képzés
Olyan tanulók válasszák a 4 éves, többnyire közismereti tárgyakból álló képzést, akik 
eddig is könnyen vették az akadályt a tanulmányaik során, és terveik között szerepel va-
lamely pedagógusi, művészeti, jogi vagy más felsőoktatási képzésben való részvétel. A 
negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek a négy kötelező és egy szabadon választott 
tantárgyból, melynek lezárásaként érettségi bizonyítványt kapnak.
Amennyiben szeretnél szakmát tanulni, arra két típusú iskolában van lehetőséged!
Szakképző iskola: 3 éves képzés.
Ha valamilyen konkrét tevékenységben vagy motivált, illetve rövidtávú terveid között 
nem szerepel a felsőoktatásban folytatott tanulmányok, akkor érdemes a szakképző 
iskolai képzést választanod, amely végén szakmai bizonyítvánnyal a kezedben akár 
azonnal munkába állhatsz.
A szakképző iskola első évfolyamán ágazati alapozó képzés folyik – olyan szakmai 
ismeretek szerzése, amely szükséges egy adott ágazaton belül minden szakmá-
ban (pl. Építőiparon belül egy Festőnek, Kőművesnek, Ácsnak, Burko-
lónak stb.). Az első tanév ágazati alapvizsgával zárul. Az ezt követő 
két tanévben kezdődik el a kiválasztott szakmához tartozó elmé-
leti és gyakorlati ismeretek mélyebb szinten történő elsajátítása. 
A szakképző iskolában tanuló diákoknak lehetősé-
gük van szakképzési munkaszerződés keretében 
vállalati képzőhelyen végezni a gyakorlati kép-
zésüket, ahol pénzbeli juttatást és a velük egy 
munkakörben dolgozókkal azonos egyéb jutta-
tásokat kapnak. 

Beiskolázási lehetőségek
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Általános iskola sikeres befejezése

Szakképző iskola

ágazati  alapoktatás
(1 év)szakirányú  oktatás

(2 év)

ágazati  alapoktatás
(2 év)szakirányú  oktatás

(3 év)

(3 éves képzés) (5 éves képzés) (4 éves képzés)

Technikum Gimnázium

érettségiérettségi + technikusi  végzettség

szakmai végzettég
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Szakmai versenyek

SZKTV/OSZTV
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara eddig 14 alkalommal rendezte meg a Szakma Ki-
váló Tanulója Versenyt (SZKTV), kibővítve ezt az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny-
nyel (OSZTV), melyek országos döntőjére – a 2020, és 2021-es évet leszámítva – „Szakma 
Sztár Fesztivál” elnevezéssel minden éven, tavasszal Budapesten, a Hungexpo Vásár-
központban kerül sor.
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi presztízsének 
és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén.
A versenyre jelentkezhetnek a meghirdetett szakmákban, iskolarendszerben tanuló 
végzős diákok.
A részvételi szándékot az elméleti képzést biztosító iskola igazgatójánál kell jelezni. Ezt 
követően az iskolák saját diákjaik számára szerveznek válogatókat. A helyi válogatón 
továbbjutottaknak a területileg illetékes kamaránál szervezett országos elődöntőn – egy 
írásbeli feladatsor megoldásával – kell összemérnie tudását más megyei szakképző isko-
lák legjobbjaival. A megyei elődöntő után országos válogatók következnek, amelyeken 
már többnyire gyakorlati feladatokat kell megoldani. A verseny döntőjében önállóan 
kell egy munkadarabot elkészíteni, vagy egy munkafolyamatot elvégezni, amely alapján 
megállapítható, hogy a versenyzők rendelkeznek-e az adott szakma követelményeiben 
elvárt gyakorlati tudással, készségekkel. 
Az induló évben (2008) 15 szakmában 2006 fő vett részt az írásbeli elődöntőben, 2022-
ben pedig már 65 szakmában jelentkezhetnek a szakképző intézményekben tanuló di-
ákok a versenyre.
Az érdeklődő iskolák tanuló csoportjai egynapos szakmai kirándulás keretében ingye-
nesen vehetnek részt a Szakma Sztár Fesztiválon, ahova a vidéki iskolákból a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara minden évben közel 400 tanulót 
utaztat el autóbusszal.
Amennyiben sikeresen szerepelsz, az alábbi mentességet élvezheted, vagy jutalmakban 
részesülhetsz:
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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 szóbeli 
vizsgatevékenység letétele, ill. annak önálló feladatrésze teljesítése alól.
Ha mindegyik versenytevékenység esetében eléred az adott versenytevékenységen meg-
szerezhető pontok legalább 60%-át, akkor mentesülsz a komplex szakmai vizsga letétele 
alól.
Feltéve, ha OSZTV versenyen szerepeltél, akkor a szakmai vizsga egésze alól felmentésre, 
szakirányú továbbtanulás esetén 30 többletpontra vagy jogosult.
Amennyiben kiemelkedő eredményt érsz el, az MKIK meghív a WorldSkills és 
EuroSkills nemzetközi versenyek hazai válogató versenyeire, mely-
nek győzteseiből kerülnek ki azok a fiatal szakemberek, akik kép-
viselhetik Magyarországot a nemzetközi szakmai versenyeken.
A döntőben szereplő versenyzőket több nagy hazai és nemzet-
közi cég is figyelemmel kíséri, így ha jól szerepelsz nagyon 
nagy eséllyel már fel is kérnek, hogy dolgozz náluk!
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara kiemelten támogatja az országos szakmai 
versenyen (SZKTV, OSZTV) szakképesítésenként a dön-
tőbe jutott 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,-

www.szakmasztar.hu

Megnyerem!

El sem hiszem, 
hogy itt 
lehetek!

M
egcsinálom

!
Hajrá 

Magyarok!

Imádom 
a szakmám!
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WorldSkills
A WorldSkills világverseny kétévente, eddig minden 
páratlan évben került megrendezésre, azonban a világ-
járvány miatt elhalasztott versenyek miatt, a két 
nemzetközi verseny megrendezésének sorrendje 
változott. Minden ország egy versenyzőt, vagy 
bizonyos szakmák esetében csapatot nevezhet 
szakmánként, akiket egy szakértő kísér. Minden 
versenyző csak egy WorldSkills versenyen indulhat. 
A versenyzők felső korhatára a verseny évében betöl-
tött 22 év, mechatronika esetében betöltött 25 év. A 
verseny hivatalos nyelve az angol. 
A Szakmák olimpiájaként is emlegetett 
WorldSkills világversenyt minden al-
kalommal más és más országban 
rendeznek meg, utoljára, 45. alka-
lommal az oroszországi Kazanban 
rendezték meg 2019-ben. Ez alkalommal minden ed-
diginél nagyobb létszámban képviselték Magyarországot a vi-
lágversenyen, ugyanis összesen 22 versenyszámban indult ma-
gyar versenyző, további egy szakmában pedig versenyző nélküli 
szakértő vett részt az eseményen. Az éremtáblázaton hazánk az 
előkelő 20. helyet szerezte meg, ami a versenyek történetében a 
legjobb magyar eredménynek számít.

EuroSkills
A EuroSkills versenyek a WorldSkills szakmai 
versenyek célkitűzéseit követik, csak európai 
szinten. Minden ország egy versenyzőt, vagy 

versenyzői csapatot nevezhet szakmánként. 
Egy versenyző csak egy EuroSkills versenyen in-
dulhat. A versenyzők korhatára a verseny évében 
betöltött 25 év. A verseny hivatalos nyelve az an-
gol.

Az utolsó európai szakmai versenyre 2020-ról el-
halasztva, 2021. szeptember 23-25. között került 
megrendezésre Grazban. A három napos verse-
nyen közel 400 versenyző vett részt 19 országból, 38 
versenyszámban. A magyar válogatott 26 versenyző-

je 21 szakmában indult, Magyarország az országok közötti 
rangsor 6. helyét foglalta el. Összesen 4 aranyérmet, 1 ezüst 

és 1 bronzérmet, valamint 6 kiválósági érmet vehettek át a magyar 
csapat tagjai. Ezen kívül 1-1 ezüst- és bronzérmesünk is volt két 
bemutató szakmában.

www.skillshungary.hu
www.facebook.com/skillshungary



Első tanítási nap: 
2021. szeptember 1. 
Őszi szünet: 
2021. október 23. – 2020. november 1.
Téli szünet: 
2021. december 22. – 2022. január 2.

Tavaszi szünet: 
2022. április 14. – április 19.
Utolsó tanítási nap: 
2022. június 15.
Nyári szünet: 
2022. június 16-tól 

2021. október 20-tól 
nyilvánosságra kerül a középiskolák felvételi tájékoztatója
2021. október 31. 
tájékoztatnak az iskolák a felvételi eljárásukról
2021. november 4. 
Családi beszélgetéseken kérd ki a szüleid tanácsát a pályaválasztáshoz!
2021. november 16. 
nyilvánosságra hozzák a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező iskolák listáját
2021. december 3. 
Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára

2022. január 4. 
Új év, még régi iskola, még javíthatsz a félévi 
jegyeiden!
2022. január 22. 
Központi írásbeli felvételi vizsga
2022. január 27. 
Pótló írásbeli vizsga
2022. január 22. 
A második félév kezdete
2022. február 1. 
középiskolai jelentkezés határideje

2022. február 7. 
Értesítés a központi írásbeli 
eredményekről
2022. február 22. – március 11. 
Szóbeli felvételi, amennyiben 
az elő van írva az általad vá-
lasztott középiskolában
2022. március 21-22. 
A jelentkezési sorrend módosí-
tásának lehetősége.
2022. április 29. 
Ma megtudod, hol fogsz to-
vább tanulni.
2022. május 15. 
Még egy hónap és Vakáció!
2022. június 22-24. 
Beiratkozás a középiskolába!

További iskolamentes napok  
(ünnepek, munkaszüneti napok):
2022. március 14. (hétfő) Pihenőnap
2022. március 15. (kedd) Munkaszüneti nap
2022. június 6. (hétfő) Munkaszüneti nap

Áthelyezett  
munkanapok:
  2022. március 26.   
      (szombat)

V H K Sz Cs P Sz

szeptember

V H K Sz Cs P Sz

január

V H K Sz Cs P Sz

február

V H K Sz Cs P Sz

október

V H K Sz Cs P Sz
május

V H K Sz Cs P Sz

március

V H K Sz Cs P Sz

november

V H K Sz Cs P Sz
június

V H K Sz Cs P Sz

április

V H K Sz Cs P Sz

december
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Juttatások a 2021/2022-es tanévtől szakképzésben tanulóknak

ALAPJA a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege, 
amely 2021. január 1-jével 167.400 Ft.    

„Amennyiben az ágazati alapképzést követően SZAKKÉPZÉSI MUNKA-
SZERZŐDÉST köt a tanuló gazdálkodó szervezettel, pénzbeli 

juttatásként a tárgyév első hónapjának első napján 
érvényes kötelező legkisebb havi munkabér min. 

60 százaléka, de legfeljebb a 100 százaléka 
(2021-ben 100.440 Ft-167.400 Ft) illeti 
meg. Továbbá a tanuló a vele egy mun-
kakörben dolgozók által kapott egyéb 
juttatásokra, azonos mértékben jogo-

sult. 

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal 
már az ágazati alapképzés ideje alatt is ösz-

tönzik, azt követően pedig csak megfelelő tanul-
mányi eredmény esetén. Azonban a szakirányú oktatás ideje 
alatt már egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak a diákok, 
azaz szakképzési munkaszerződés megkötése esetén nem jo-
gosultak ösztöndíjra. 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

Rászorultsági támogatás

Ösztöndíj technikumban  
(9.-10. évf.) havonta

Ösztöndíj szakképző iskolában 
(9. évf.) havonta

alap %-a összege 2020-ban alap %-a összege 2020-ban
5% 8 370 Ft 10% 16 740 Ft

tanulmányi 
átlag

ÖSZTÖNDÍJ (havonta, 
nem duális képzés  

esetén)

PÁLYAKEZDÉSI JUTTATÁS  
(egyszeri, első szakma  

megszerzése után)

alap %-a összege 
2020-ban alap %-a összege 

2020-ban
2,00-2,99 5% 8 370 Ft 80% 133 920 Ft
3,00-3,99 15% 25 110 Ft 110% 184 140 Ft
4,00-4,49 25% 41 850 Ft 145% 242 730 Ft

4,49< 35% 58 590 Ft 180% 301 320 Ft

tanulmányi átlag
Havonta

alap %-a összege 2020-ban
3,50-3,99 10% 16 740 Ft
4,00-4,49 15% 25 110 Ft
4,50 fölött 20% 33 480 Ft
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Nyírpapír Kft

A Nyírpapír Kft. tulajdonosai és alkalmazottai idén ünneplik a cég megalapításának 25. 
éves évfordulóját. Emeli a negyedszázados évforduló fényét, hogy a cég ebben az évben 
nyerte el a megyében az „Év kereskedelmi vállalkozása” címet. A vállalkozás az alapítás 
óta dinamikusan fejlődik, a megye meghatározó irodaszer és vegyi áru forgalmazója. Az 
Almatárolóban található raktárüzletben 800 négyzetméteren értékesíti a több, mint 6000 
cikkelemből álló árukészletét. 
A két tulajdonos a cég fennállása óta elkötelezett a jóminőségű szakképzés, gyakorlati kép-
zés megvalósításában. Mivel ezt a formát tartják a munkaerő utánpótlás legjobb lehetősé-
gének, ezért több mint tíz éve vesznek részt a tanulók gyakorlati foglalkoztatásában, kép-
zésében. A tanulók megtartásának jó példája, hogy jelenleg is több dolgozójuk korábban 
a cég tanulója volt. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve aktív 
részesei a pályaorientációs foglalkozásoknak. A pályaválasztás előtt álló diákok a bemuta-
tók során játékos formában ismertetik meg a kereskedelmi szakma választásának előnye-
it, lehetőségeit. A tanulók betekintést nyerhetnek az áruforgalmi folyamat rejtelmeibe, és 
megismerhetik a bolti munkaköröket.
A Nyírpapír Kft 2020-tól a Tanítsunk Magyarországért Mozgalom aktív részese. Vállalkozói 
partnerként a megye hátrányos helyzetű 
tanulóinak tart bemutató órákat a keres-
kedelemről, ezzel is segítve a diákok pá-
lyaválasztását.
A szakképzés átalakítása elkezdődött. 
2021. szeptembertől a tanulók szakkép-
zési munkaszerződés megkötése után ve-
hetnek rész a gyakorlati képzésben. A cég 
vezetése is úgy látja, hogy a kereskedelmi 
szakma, a többi szakmához hasonlóan csak 
valós, vállalati környezetben sajátítható el.

STEEL-BUILDING Fémtechnikai és Kereskedelmi Kft. 

A STEEL-BUILDING Fémtechnikai és Kereske-
delmi Kft. 2005-ben alakult, székhelye és te-
lephelye Balkányban található. 
Fő tevékenységi körünk fémszerkezetek 
gyártása. Vállalatunk jelenleg 76 fő alkalma-
zottal működik. 2019-ben gyakorlati képző 
központot alakítottunk ki telephelyünkön, 
így már szakképzés is folyik cégünknél.
Vállalatunk az elmúlt években dinamikus 
fejlődést mutatott folyamatosan pozitív 
eredmények mellett. 
Szakmai sikereink az általunk kivitelezett 
gyártmányokban is mérhető, melyeket a 
világ számos pontjára gyártottunk. Ma-
gyarországon kiemelkedő projektként 
említeném az Unilever Magyarország Kft. csomagolócsarnok bővítését, melyhez közel 1000 
tonna acél került felhasználásra. Jelenleg többek között egy 66 tonnás szállítószalag-tartó 
berendezést is gyártunk Japánba megrendelésre. 
A Steel-Building Kft. fontosnak tartja az élethosszig tartó tanulást mivel a mindenkori mun-
kaerő-piaci igényeknek megfelelő szakmai felkészültség napjainkra elengedhetetlenné vált. 
A versenyképesség alapfeltétele lett a folyamatos fejlődés és a munkaerőképzés. Cégünk 
több alkalommal is kivette részét a fiatalok szakmaismeretének bővítésében, üzemlátoga-
tások alkalmával, amely nagyon fontos a helyes út megválasztásának szempontjából. 
A Steel-Building Kft. gépészeti ágazati szakmák oktatásában vesz részt, ezen belül is jelenleg 
három szakmát oktatunk: hegesztő, épület- és szerkezetlakatos, CNC- és gépi forgácsoló.
Olyan fiatalok számára ajánljuk ezen szakmák elsajátítását, akik affinitást éreznek a fémek 
megmunkálásával és gépek használatával kapcsolatban. Akik szeretnek fúrni, faragni, mér-
ni, vágni, szerelni, akikhez közel áll a fémipari környezet, azoknak itt a helye. 
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Lukovics György, Lukovics Hair Salon tulajdonos

1998-ban végeztem tanulmányaimat a nyíregy-
házi Wesselényi Miklós Technikum fodrász ta-
nulójaként. Már pályakezdőként több versenyen 
vettem részt, amelyeken dobogós helyezéseket 
értem el. A versenyeken meg tudtam mutatni 
alkotó képességemet, kreativitásomat, és mind-
ezeken túl a kapcsolatépítésre is kiváló lehető-
séget adott. 
Akkoriban Londonba, Párizsba jártam tanul-
ni, mivel itthon nem igazán voltak bemutatók, 
ezért úgy döntöttem, hogy elkezdek haj show-
kat rendezni és oktatni. Az élet nagyon kegyes 
volt hozzám, hisz két fiam Dániel és Áron is ezt 
a hivatást választotta, később csatlakozott hoz-
zánk feleségem Kriszti, aki a szalonban gyógypedikűrösként dolgozik. Így családi vállal-
kozásként működünk már 32 éve!
A tanulmányok előrehaladásával egyre jobban elmélyülhettem a szakma szépségeiben. 
Az a pillanat, amikor a vendég örömmel az arcán, elégedetten távozik a szalonból, majd 
újra visszatér, és ismét engem keres, akkor érzem igazán, hogy beért a sok munka és 
tanulás gyümölcse.
Sok fodrász kerül ki a munka világába, de ahhoz, hogy ők megállják a helyüket egy na-
gyon fontos szabály van, amit mindig is tanítottam a tanulóimnak: tisztelet, becsület és 
alázat a szakmád, tanárod és az oktatód felé is.
Azoknak a fiataloknak ajánlom a szakma elsajátítását, aki a fent említettekkel azonosul-
ni tudnak, szeretnének mindig egy lépéssel előrébb járni. Legyen nyitott a divatra, az 
újra és persze legyen igényes önmaga felé is. Gyönyörű szakma, csak ajánlani tudom!

Kemence Csárda és Szálloda, Nyíri Brigitta, felszolgáló és tanuló felelős

Az általános iskolát befejezve középiskolai tanulmányaimat a nyíregyházi Sipkay Barna 
Technikumban kezdtem, vendéglátó tagozaton. 
Legtöbb szakmai eredményemet a jelenlegi munkahelyemen értem el, amely a nyíregy-
házi Kemence Csárda és Szálloda, ahol felszolgálóként dolgozok, tanuló felelős vagyok, 
rendezvényeket szervezek és bonyolítok le.
Ez a 2001-ben alakult családi vállalkozás folyamatosan fejlődik és bővül. Jelenleg a vál-
lalkozás 50 dolgozót foglalkoztat: felszolgálókat, recepciósokat, pultosokat, szakácsokat, 
konyhai kisegítőket, takarítószemélyzetet.
Az ételek elkészítéséhez magyar zöldségféléket, húsokat, tejtermékeket használunk. A cé-
günknek saját tanyája van, ahol tyúkokat tartanak. Szintén innen kerül be még a burgonya, 
zöldségek, gyümölcsök. A maradék ételek pedig visszakerülnek a tanyára, így nem vész 
kárba semmi.
A szálloda 2019-ben három csillagos Hotelstars minősítést kapott. 2020-ban részt vettünk 
a Kisfaludy szálláshelyfejlesztő Program pályázatán, amit sikerült is megnyernünk. Ennek 
keretében nagyszabású felújításon esett át a vendéglátó komplexum.
Úgy gondolom, hogy átadni valakinek a tudásunkat a 
legnagyobb öröm. Szeretem a munkámat és arra tö-
rekszem, hogy a következő generációval is megszeret-
tessem a vendéglátói szakmát. Mint tanuló felelős meg-
próbálom a legjobb tudásom szerint tanítani őket, a cég 
érdekeit szem előtt tartva, hogy jó vendéglátós váljék be-
lőlük. Nagyon nagy szükség van a szakmának az utánpót-
lásra, hiszen a munkaerőhiány nálunk is érezhető.
A vendéglátó ipari szakmák jó választás azoknak, akik sze-
retnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, 
szeretnek emberekkel dolgozni, illetve akikhez közel áll a 
szervezés és a logisztika is.
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KERESKEDELEM ÁGAZAT

Kereskedelmi értékesítő (404161302)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zá-
rul. A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és 
tájékoztatja a vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevő igényein alapul, tevékenysége 

kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvé-
telére, készletkezelésére, állagmegóvásá-
ra, a környezetvédelemre.
Szükséges készségek, képességek: Önál-
lóság, felelősségtudat, kommunikációs 
készség, csapatban való együttműködés, 
precizitás, problémamegoldó képesség, 
jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, 
digitális eszközök használata.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret 
emberekkel foglalkozni, szereti a változa-
tos kihívásokat, ösztönzi a kereskedelem 
dinamizmusa, fontos számára a hosszú 
távú karrierlehetőség.

TURIZMUS- VENDéGLÁTÁS ÁGAZAT

Cukrász (4 1013 23 01)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves kép-
zés, amely szakképzettség megszerzésével 
zárul. A cukrász tevékenysége során jeles 
alkalmak vagy hétköznapok megédesítése 
céljából cukrászsüteményeket, fagylaltokat, 
bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít.

Szükséges készségek, képességek: Kézügyesség, esztétikai érzék, pontosság, jó 
ízérzékelés, kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő-, együttműködő képesség, 
rugalmas szervezőképesség, nagy terhelhetőség.
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, 
esztétikai érzéküket, kreativitásukat. Képesek fejlődni és változatos munkára vágynak.

Pincér-vendégtéri szakember (4 1013 23 04)
Iskola rendszerű kép-
zési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség 
megszerzésével zárul. 
A pincér- vendégtéri 
szakember a vendég-
látó egységekben fo-
gadja az érkező ven-
dégeket, igény szerint 
ételt és italt ajánl, majd 
felszolgálja a kiválasz-
tott ételeket. Folyama-
tosan figyel vendégeire, 
kínál, utántölt, rendben 
tartja az asztalt. Számlát készít és lebo-
nyolítja a fizettetést.
Szükséges készségek, képességek: Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó ké-
pesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, empátia, jó szerve-
zőkészség, együttműködő képesség
Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és 
logisztika, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a végzett szak-
emberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára 
nyitva van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.
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Szakács (4 1013 23 05)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. A 
szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szük-
séglet kielégítésének kiszolgálása mellett kuliná-
ris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte 
minden társadalmi, családi, vallási eseményben 
szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami 
a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmi-
szerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek 
ízérzékével és kreativitásával meg persze fűsze-
rekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési 
területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán 
dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, 
például közétkeztetésben, hidegkonyhán, proto-
koll- vagy la carte szakácsként.

Szükséges készségek, képességek: Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stessztűrő ké-
pesség, jó kommunikációs készség, a szakma és kollégák iránt tanúsított alázat, jó prob-
lémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség.
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos fejlődésre és 
változatos munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa készített 
ételben.

SPECIALIZÁLT GéP- éS JÁRMűGYÁRTÁS ÁGAZAT

Gépjármű-mechatronikai technikus (5 07 16 19 04)
Iskola rendszerű képzési idő: 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szak-
képzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Gyártás, Motorkerékpár-
és versenymotor-szerelés, Szerviz

A gépjármű-mechatronikai technikusmunkája so-
rán a közúti járművek gyártásának, szervizelésé-
nek, illetve karbantartásának műszaki feltételeit 
biztosító tevékenységet lát el. Ez magába foglalja 
a gépjárművek valamennyi gépészeti, villamos, és 
elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, 
műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, beállítási 
és fenntartási műveleteit. Alternatív gépjármű-
hajtásokat (pl.: hibrid-vagy tiszta elektromos haj-
tás, LPG vagy CNG, stb.)
Szükséges készségek, képességek: Erős műszaki 
érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szak-
szerű kommunikáció, minőségszemlélet, csapatmunka.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, 
szereti a látványos eredményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.

Járműfényező (4 0716 19 08)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A járműfényező feladata gépjárművek ka-
rosszériájának felület előkészítése, felület-
kezelése, javít vagy ipari fényezése.
Szükséges készségek, képességek: Jó tér- és 
színlátás, jó fizikum, kézügyesség, számító-
gépes ismeret, szakszerű kommunikáció.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a 
gépjárművek forma-és színvilágát, szereti a 
látványos eredményeket és szívesen részt 
vesz a végső felület kialakításának folyama-
tában.
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Karosszérialakatos (4 0716 19 11)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. A karosszériala-
katos gépjármű felépítmények javítását, részegységek 
összeépítését, gépjárművek külső szerelését végzi. Ka-
rosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzató padon 
történő mérése és javítása is az ő feladata.
Szükséges készségek, képességek: Jó térlátás, fizikum, 
kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlé-
let, szakszerű kommunikáció.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjár-
műveket, a gépjárművek javítását, szereti a látványos 
eredményeket és szívesen részt vesz a végső formák 
kialakításának folyamatában.

KREATíV ÁGAZAT

Divatszabó (407231603)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
Választható szakmairányok: Női szabó szakmairány, Férfi szabó szakmairány. A divat-
szabó a szín és forma divatirányzatoknak megfelelő egyedi van konfekcionált öltözéket 
állt elő. Egyedi terméknél a megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát 
alkalmazza. Iparban a konfekcionált termékek 
széles skáláját készíti.
Szükséges készségek, képességek: Jó kézügyes-
ség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, 
kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdelek a 
divat, az új öltözködési trendek kihívásai, szere-
ti a textíliákat és azokkal szívesen dolgozna.

FA- éS BÚTORIPARI ÁGAZAT

Asztalos (4 0722 08 01)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves 
képzése, amely szakképzettség meg-
szerzésével zárul. Az asztalos egy olyan 
faipari szakma, amelyet a hagyomá-
nyos kézműves munka mellett a gépi 
technológia, a digitalizáció jellemez. 
Az asztalos különböző rendeltetésű és 
szerkezetű bútorok, nyílászárók és bel-
sőépítészeti munkák elkészítését, sze-
relését, javítását és felújítását végzi. Az 
asztalos az a szakember, aki munkája 
révén a családok számára igazi otthont, 
a közösségek számára pedig a munka-
helyeken harmóniát teremt.
Szükséges készségek, képességek: 
kreativitás, önállóság, precizitás, igé-
nyesség, megbízhatóság, probléma-
megoldó képesség, felelősségvállalás, 
fegyelmezettség, rugalmasság.
Ajánlott minden fiatal számára, aki 
szeret alkotni, a fával és faalapú lap-
termékekkel dolgozni, érdekli a design, 
kreatív és szereti a változatos tevé-
kenységet. Dolgozhat alkalmazottként, 
vagy a kiváló szaktudására alapozva 
vezetheti saját jól jövedelmező vállal-
kozását.
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éPüLETGéPéSZET ÁGAZAT

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő (4 0732 07 03)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. A 
központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő kiépíti 
és karbantartja a központi fűtéshez és a gázüzemű 
berendezésekhez tartozó vezeték és égéstermék-el-
vezetés rendszereit.
Szükséges készségek, képességek: Önállóság, fe-
lelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban 
való együttműködés, precizitás, problémamegoldó 
képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, digitális 
eszközök használatára való képesség.

Ajánlott minden fiatal számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik 
és érdeklődik az energetika, különösen a fűtési rendszerek és a földgáz felhasználása 
iránt. Remek elhelyezkedési lehetőséget nyújt a gázelosztó társaságoknál, kivitelező cé-
geknél és vállalatok karbantartási egységeinél.

ELEKTRONIKA éS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT

Villanyszerelő (4 0713 04 07)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Választható 
szakmairányok: Épületvillamosság-, Villamosháló-
zat-, Villamos készülék és berendezés szerelő szak-
mairány.
A villanyszerelő épületek, létesítmények és hálóza-
tok hagyományos és intelligens villamos és napele-
mes rendszerének kialakítását végző szakember. 

Az ipari és kommunális létesítmények villamos berendezésének szerelése során kap-
csoló- és elosztó-berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, szabadvezetéket, 
kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, javít. Feladatköre: villamos 
ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások.
Szükséges készségek, képességek: Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, 
önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunkában együttműködé-
si készség.
Ajánlott olyan 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.

éPíTŐIPAR ÁGAZAT

Burkoló (4 0732 06 03)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A burkoló szakember az épületek, építmények 
kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a 
beltéri fal és padlófelületek melegburkolatát 
készíti el, javítja és ontja. Az épületdíszítő, va-
lamint homlokzat-, lábazatburkolatait készíti, 
azokat javítja, felújítja és bontja, burkolatokat 
és térburkolatokat készít, javít, bont.
Szükséges készségek, képességek: Ügyes moz-
gás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték 
és térlátás, kézügyesség, precizitás, csapat-
munka.
Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretnek 
kreatívan, szépet alkotni és hosszú távon megbecsült munkát szeret-
ne változatos munkakörnyezetben.
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Festő, mázoló, tapétázó (4 0732 06 05)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. A Festő, má-
zoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek 
festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet 
hatásaival szemben. A megfelel bevonatrendszer 
kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű fe-
lületdiagnosztika, majd a felület előkezelése, elő-
készítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési 
technológiák alkalmazásával önállóan, a mun-
kavédelmi, környezetvédelmi és biztonsági elő-
írások szerint végzi. Tevékenységével a festési 
folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az 
építőipari technológiai folyamatokban.
Szükséges készségek, képességek: Ügyes 
mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmér-

ték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.
Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret vál-
tozatos munkakörnyezetben dolgozni.

Kőműves (4 0732 06 08)
Iskolai rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. A 
kőműves hozza létre az épületek alapjait, leg-
főbb szerkezeteit, boltíveket, és boltozatokat, 
lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. 
Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerke-
zet, ezt követően előkészíti az épület befeje-
zéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, 
szerelési, asztalos, festési munkálatokat. 

Szükséges készségek, képességek: Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmér-
ték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam az új innovatív technológiák megis-
merésére és elsajátítására.
Ajánlott minden fiatal számra, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, és ezért 
akár hajlandó fáradságos munkást végezni. Ajánljuk azoknak a fiataloknak, akik ezzel a 
munkával stabil megélhetést szeretnének biztosítani maguknak. Az építőipar és a kő-
műves szakma versenyképes lehetőség, hiszen építkezők és építkezések mindig is vol-
tak és lesznek, kőművesekre mindig szükség lesz.

GéPéSZET ÁGAZAT

Gépi és CNC forgácsoló (4 071510 07)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Műszaki rajz 
alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében 
megtervezi adott alkatrész hagyományos szerszám-
gépen való gyártását, meghatározva az ehhez szük-
séges 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 tesz-
tel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártásá-
ra. Hagyományos vagy CNC gépen alkatrészeket gyárt. A 
kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a mérés eredmé-
nyét dokumentálja.
Szükséges készségek, képességek: Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban 
való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi 
termékek előállítása.
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épület- és szerkezetlakatos (4 0732 10 03)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Fémes 
anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, 
csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, 
szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épü-
letek és más építmények szerkezeti fémvázainak 
összeszerelését, felállítását és szétszerelését vég-
zi. Tanulmányozza és értelmezi a munkafolya-
matokra, eszközökre, technológiákra vonatko-
zó dokumentációkat, terveket. Ismeri a szakrajz 
jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő 
anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméré-
seket végez, ezek alapján előrajzolni tud. Bizton-
sággal használja az alapvető kéziszerszámokat 
és kisgépeket.

Szükséges készségek, képességek: Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együtt-
működés, precizitás, kreativitás, problémamegoldó képesség.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret összetett szerkezeteket alkotni, szerelni és 
szerszámokkal dolgozni.

Hegesztő (407151008)
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A hegesztő különálló szerkezeti elemként ké-
szült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket 
egymáshoz rögzít, különféle hegesztési tech-
nikák, 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, cél-
jára és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja 
a kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérő-
eszközöket, védőfelszereléseket.
Szükséges készségek, képességek: Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban 
való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőháló-
zatok, tartályok hegesztése, aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Szociális ápoló és gondozó
Iskola rendszerű képzési idő: 3 éves képzés, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy 
nappali ellátást biztosító szociális intézmé-
nyekben, illetve az ellátást igénylő otthoni 
környezetében, gondozói munkakörben vég-
zi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, men-
tális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre 
szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai 
betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanság-
gal küzdő) személyeket ápol és gondoz.
Szükséges készségek, képességek: Felelős-
ségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, tü-
relmesség, tolerancia, határozottság, motiváló készség.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gon-
dozásában, nevelésében, fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrá-
ciós feladatokban.
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZAKKéPZŐ INTéZMéNYEK

NYÍREGYHÁZI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ISKOLÁI – www.nyiregyhaziszc.hu

BÁNKI DONÁT MűSZAKI TECHNIKUM éS KOLLéGIUM – www.bankidonat.hu
4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 15.

Specializált gép- és járműgyártás ágazat:
Alternatív járműhajtási technikus
Gépjármű mechatronikai technikus: Gyártás,  
Motorkerékpár- és versenymotorszerelés, Szerviz
Ipari szerviztechnikus
Járműipari karbantartó technikus
Mechatronikai technikus
Gépészet ágazat:
Gépésztechnikus: CAD-CAM, Ipar, Vegyipar
Gépgyártás-technológiai technikus
Légijármű-műszerész technikus
Légijármű-szerelő technikus
Vasútijármű-szerelő technikus
Elektronika és elektrotechnika ágazat:
Automatikai technikus: Autóipar,  
Energetika és petrolkémia,  
Épületautomatizálás, Gyártástechnika
Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus

BENCS LÁSZLÓ SZAKKéPZŐ ISKOLA – www.bencsl-nyh.sulinet.hu
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Ágazatfüggetlen orientációs előkészítő osztály
Ágazatfüggetlen dobbantó osztály

SIPKAY BARNA TECHNIKUM – www.sipkay.sulinet.hu
4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 32.

Turizmus-vendéglátás ágazat
Cukrász szaktechnikus
Szakács szaktechnikus
Turisztikai szaktechnikus: Idegenvezető, Turisztikai szervező
Vendégtéri szaktechnikus
Kereskedelem ágazat
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus: Gépjárműgyártás,  
Általános gyártás, Kereskedelmi logisztika
Kereskedő és webáruházi technikus
3 éves képzésben
Cukrász
Szakács
Pincér-, vendégtéri szakember
Kereskedelmi értékesítő
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INCZéDY GYÖRGY SZAKKéPZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM – www.inczedy.hu
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

Informatika és távközlés ágazat
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus
Távközlési technikus
Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Hajózási technikus
Kocsivizsgáló technikus
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus: Légi, Hajózási, Vasúti, Közúti
Logisztikai technikus: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás
Postai üzleti ügyintéző
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Sport ágazat
Fitness-wellness instruktor
Sportedző (a sportág megjelelölésével) –sportedző
3 éves képzésben
Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
Épület- és szerkezetlakatos
Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Ipari gépész
Kőműves
Burkoló
Festő, mázoló, tapétázó
Ács
Karosszérialakatos
Járműfényező
Víz- és csatornarendszer-szerelő

SZéCHENYI ISTVÁN TECHNIKUM éS KOLLéGIUM – www.nyirszikszi.hu
4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Informatika és távközlés ágazat
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus
Távközlési technikus

TELEKI BLANKA SZAKKéPZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM –
4450 Tiszalök, Ady Endre u. 35.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Hajózási technikus
Kocsivizsgáló technikus
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus: Légi, Hajúzási, Vasúti, Közúti
Logisztikai technikus: Logisztika és szállítmányozás, Vasúti árufuvarozás
Postai üzleti ügyintéző
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Rendészet és közszolgálat ágazat
Közszolgálati technikus: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus
3 éves képzésben
Kereskedelmi értékesítő
Burkoló
Kőműves
Festő, mázoló, tapétázó
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TISZAVASVÁRI SZAKKéPZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM – www.vpkszk.sulinet.hu
4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

Gépészet ágazat
Gépgyártás-technológiai technikus 
Gépésztechnikus: CAD-CAM, Ipar, Vegyipar
Légijármű-műszerész technikus
Légijármű-szerelő technikus
Vasútijármű-szerelő technikus
Rendészet és közszolgálat
Közszolgálati technikus: Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus
3 éves képzésben
Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Divatszabó
Szociális ápoló és gondozó

VÁSÁRHELYI PÁL TECHNIKUM – www.nyszcevisz.hu
4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Építőipar ágazat
Hídépítő és –fenntartó technikus
Magasépítő technikus 
Mélyépítő technikus 
Útépítő, vasútépítő és –fenntartó technikus 
Környezetvédelem és vízügy ágazat
Környezetvédelmi technikus: Természetvédelem, Hulladékhasznosító és –feldolgozó, 
Környezetvédelem, Igazgatás
Vízügyi technikus: Területi vízgazdálkodó, Települési vízgazdálkodó, Vízgépészet

WESSELéNYI MIKLÓS TECHNIKUS éS KOLLéGIUM – www.wmk.hu
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Kreatív ágazat
Divat-, jelmez- és díszlettervező: Divattervező, Jelmez- és díszlettervező
Könnyűipari technikus: Bőrfeldolgozó, Cipőkészítő, Ortopédiai cipész, Ruhaipar
Szépészet ágazat
Fodrász
Kéz- és lábápoló technikus: Kézápoló és körömkozmetikus, Speciális lábápoló
Kozmetikus technikus
Informatika és távközlés ágazat
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus
Távközlési technikus
Vegyipar ágazat
Gumiipari technikus
Műanyag-feldolgozó technikus
Papírgyártó és –feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus: Csomagolószer-gyártó, 
Papírgyártó és –feldolgozó
Vegyész technikus: Általános laboráns, Termelési folyamatirányító
Fa- és bútoripar ágazat
Faipari technikus
3 éves képzésben
Asztalos
Villanyszerelő
Elektronikai műszerész
Abroncsgyártó
Divatszabó
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ZAY ANNA TECHNIKUM éS KOLLéGIUM – www.zay.hu
4400 Nyíregyháza, Család u. 11.

Egészségügy ágazat
Gyakorló ápoló
Egészségügyi asszisztens: Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati 
asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai 
neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radigráfiai asszisztens
Egészségügyi laboráns: Klinikai laboratóriumi asszisztens, Szövettani asszisztens
Mentőápoló
Rehabilitációs terapeuta: Fizioterápiás asszisztens, Gyógymasszőr
Szociális ágazat
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
Szociális és rehabilitációs szakgondozó

MÁTÉSZALKAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ISKOLÁI – www.mateszaiszc.hu

DéRI MIKSA TECHNIKUM, SZAKKéPZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM – www.derinet.uw.hu
4700 Mátészalka, Baross L. u. 9-11.

Villamos ipari és elektronika ágazat:
Elektronikai technikus
Közlekedésgépész ágazat: 
Gépjármű mechatronikai technikus
Szépészet ágazat: 
Fodrász, Kozmetikus technikus
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
Vendéglátóipar ágazat: 
vendégtéri szaktechnikus, Szakács szaktechnikus
3 éves képzésben
Ács
Asztalos
Divatszabó
Festő, mázoló, tapétázó
Hegesztő
Karosszérialakatos
Kárpitos
Kőműves
Optikai termék-készítő
Szakács
Villanyszerelő
Ipari gépész
Rendészeti őr
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GéPéSZETI TECHNIKUM éS KOLLéGIUM – www.gepeszeti.hu
4700 Mátészalka, Kölcsey u. 12.

Informatika ágazat: 
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus, Szoftverfejlesztő és -teszte-
lő
Gépészet ágazat: 
Gépésztechnikus, Gépgyártástechnológiai technikus
Közgazdaság ágazat: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
Egészségügy ágazat: 
Gyakorló ápoló

BETHLEN GÁBOR TECHNIKUM, SZAKKéPZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM – www.bethlen-
nybt.sulinet.hu
4300 Nyírbátor, Füveskert u. 9.

Informatika ágazat: 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szociális ágazat
Kisgyermekgondozó, -nevelő
Kereskedelem ágazat: 
Kereskedő és webáruházi technikus
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
Közgazdaság ágazat: 
Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző, 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gépészet ágazat: 
Gépésztechnikus
3 éves képzésben
Divatszabó 
Kereskedelmi értékesítő
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
Rendészeti őr
Szociális ápoló és gondozó
Villanyszerelő
Asztalos
Burkoló
Épület- és szerkezetlakatos
Karosszérialakatos

BUDAI NAGY ANTAL TECHNIKUM éS SZAKGIMNÁZIUM – www.bnaszki.hu
4320 Nagykálló, Korányi Frigyes út 27.

Pedagógia ágazat: 
Pedagógiai munkatárs
Közgazdaság ágazat: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
Turisztika ágazat: 
Turisztikai technikus
Informatikai ágazat
Informatikai rendszer- és alkalmazás –üzemeletető technikus
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KÁLLAY RUDOLF SZAKKéPZŐ ISKOLA – www.kallayszaki.hu
4320 Nagykálló, Kossuth u. 8.

3 éves képzésben
Bádogos
Épület- és szerkezetlakatos
Hegesztő
Kereskedelmi értékesítő
Kőműves
Pincér-vendégtéri szakember
Szakács
Szociális ápoló és gondozó

KISVÁRDAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM ISKOLÁI – www.kisvardaiszc.hu

KISVÁRDAI SZC II. RÁKÓCZI FERENC TECHNIKUM éS SZAKKéPZŐ ISKOLA www.rfkv.hu
4600 Kisvárda, Mártírok útja 8.

Sport ágazat: 
Fitness-wellness instruktor, 
Sportedző (labdarúgás) sportszervező
Specializált gép- és járműgyártás ágazat: 
Gépjármű mechatronikai technikus, 
Mechatronikai technikus
Egészségügy ágazat: 
Gyakorló ápoló
Informatika és távközlés ágazat: 
Informatika rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat: 
Szakács szaktechnikus, 
Vendégtéri szaktechnikus
3 éves képzésben
Asztalos 
Burkoló 
Divatszabó 
Épület- és szerkezetlakatos 
Festő, mázoló, tapétázó 
Gépi és CNC forgácsoló 
Hegesztő 
Kereskedelmi értékesítő 
Kőműves 
Pék-cukrász
Pincér - vendégtéri szakember 
Szakács 
Szociális ápoló és gondozó 
Villanyszerelő 

KISVÁRDAI SZC FEHéRGYARMATI PETŐFI SÁNDOR TECHNIKUM www.petofi-fgy.hu
4900 Fehérgyarmat, Május 14. tér 16.

Informatika és távközlés ágazat: 
Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
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KISVÁRDAI SZC MÓRICZ ZSIGMOND SZAKKéPZŐ ISKOLA  
www.fehérgyarmat.hu/moriczfgy
4900 Fehérgyarmat, Iskola köz 2.

Kereskedelem ágazat: 
Kereskedő és webáruházi technikus
Vendéglátás ágazat: 
Vendégtéri szaktechnikus
3 éves képzésben
Asztalos 
Hegesztő 
Kereskedelmi értékesítő 
Szakács 
Kőműves 
Pincér - vendégtéri szakember 
Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő 

KISVÁRDAI SZC KANDÓ KÁLMÁN TECHNIKUM éS DR. BéRES JÓZSEF KOLLéGIUM  
www.zkando.hu
4625 Záhony, Kárpát út 4.

Elektronika és elektrotechnika ágazat: 
Közlekedésautomatikai technikus 
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat: 
Logisztikai technikus, 
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus
Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

KISVÁRDAI SZC ADY ENDRE TECHNIKUM éS KOLLéGIUM www.ady-csenger.sulinet.hu
4765 Csenger, Honvéd utca 5.

Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
Sport ágazat: 
Sportedző (labdarúgás) sportszervező
3 éves képzésben
Bőrtermékkészítő 
Burkoló 
Kőműves 
Pék 
Pincér - vendégtéri szakember 
Szakács 

EGYÉB SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK

APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKéPZŐ ISKOLA éS 
TECHNIKUM www.apaczaicentrum.hu
4600 Kisvárda, Somogyi Rezső utca 1.

3 éves képzésben
Hegesztő 
Pék 
Pék-cukrász 
Villanyszerelő
Kőműves
Szociális ápoló és gondozó
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CSUHA ANTAL BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM éS  
SZAKKéPZŐ ISKOLA www.csuha-antal.baptistaoktatas.hu
4485 Nagyhalász, Arany János utca 77.

Kereskedelem ágazat: 
Kereskedő és webáruházi technikus
3 éves képzésben
Gépi és CNC forgácsoló 
Pék 
Hegesztő
Ipari gépész

DANKÓ PISTA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECHNIKUM, SZAKKéP-
ZŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM- KATICA BÖLCSŐDE www.dankop.hu
4235 Biri, Mező utca 21.

3 éves képzésben
Panziós-fogadós
Szakács
Kereskedelmi értékesítő
Gazda
Kertész
Kőműves
Burkoló
Szociális ápoló és gondozó

LÓNYAI MENYHéRT BAPTISTA TECHNIKUM éS SZAKKéPZŐ ISKOLA  
www.lonyai-menyhert.baptistaoktatás.hu
4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19.

Kereskedelem ágazat: 
Kereskedő és webáruházi technikus
Vendéglátóipar ágazat: 
Vendégtéri szaktechnikus
Informatika ágazat: 
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Rendészet és közszolgálat ágazat: 
Közszolgálati technikus
3 éves képzésben
Cukrász 
Épület- és szerkezetlakatos 
Hegesztő 
Kereskedelmi értékesítő 
Pék 
Pincér - vendégtéri szakember 
Szakács 
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SZENT BAZIL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, TECH-
NIKUM, SZAKKéPZŐ ISKOLA, KéSZSéGFEJLESZTŐ ISKOLA éS KOLLéGIUM  
www.szentbazilszakkepzo.hu
4600 Kisvárda, Szent László út 38.
4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond út 24.

Szépészet ágazat: 
Fodrász, Kozmetikus technikus 
Egészségügy ágazat: 
Gyakorló ápoló 
Kereskedelem ágazat: 
Kereskedő és webáruházi technikus 
Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
3 éves képzésben
Kereskedelmi értékesítő 
Pincér - vendégtéri szakember 
Szakács 

szakkepzes.ikk.hu
eletpalya.munka.hu
felvi.hu
palyaorientacio.munka.hu
szakmavilag.hu
szakmaverzum.hu
eduline.hu
mkik.hu
szabkam.hu
skillshungary.hu
szakmasztar.hu

A projekt megvalósulását a Nemzeti  
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész  
terhére az Innovációs és Technológiai  

Minisztérium támogatja.
A projekt száma:  

NFA-KA-ITM-16/2019/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.

Hasznos



A helyes pályaválasztási döntéshez 
a kamara a következő lehetőségeket kínálja:

Ha információra vagy segítségre van szükséged, keress bennünket!
Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.

Személyes és telefonos  
tanácsadás

Pályaválasztási  
tájékoztatók

osztályfőnöki órákon
szülői értekezleteken

általános iskolai  
rendezvényeken

üzemlátogatások  
szervezése

Pályaorientációs  
kiadványok

Kiállítások, fórumok,  
szakmabemutatók

Interaktív tanműhely  
látogatások szervezése


