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Megbízható segítőtárs 
a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara!

A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (röviden SKIK) a megye gazdasági életének általános érdekképviseletét 
látja el. Feladata, hogy szolgáltatásaival segítse a Somogy megyei vállalkozások sikeres működését.

A kamarának – a szakképzési törvényből adódóan – fontos szerepe van a megye szakképzési feladatainak ellá-
tásában. Felügyeli, ellenőrzi a tanulók gyakorlati képzését, ellenjegyzi és nyilvántartja a tanulószerződéseket, szer-
vezi a szintvizsgákat és a Szakma Kiváló Tanulója Verseny elődöntőit, pályaorientációs tevékenységével segíti a 
pályaválasztási döntést. Szervezi és bonyolítja a mesterképzést és a mestervizsgáztatást. Kulcsszerepet tölt be 
a pályaválasztás, szakmaválasztás előtt álló fiatalok és a szakképző intézmények, valamint a gyakorlati képzést 
folytató gazdálkodó szervezetek között. A megfelelő iskola, szakma, gyakorlati képzőhely kiválasztásához Te is 
kérheted a kamara pályaorientációs szakemberének vagy szakképzési tanácsadóinak segítségét.

A helyes pályaválasztási döntéshez  

a Kamara a következő lehetőségeket kínálja:

Személyes 
és telefonos 
tanácsadás

Pályaválasztási 
tájékoztatók
• osztályfőnöki órákon
• szülői értekezleteken
• általános iskolai  
  rendezvényeken

Üzemlátogatások 
szervezése

Pályaorientációs 
kiadványok

Kiállítások,  
fórumok,  
szakma bemutatók

Interaktív 
tanműhely 
látogatások 
szervezése

Ha információra vagy segítségre van 
szükséged, keress bennünket!

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
Szakképzési Osztály

7400 Kaposvár, Anna u. 6.
telefon: (82) 501-000
honlap: www.skik.hu

email: szakkepzes@skik.hu
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Bizonyára Te is hallottad már: a jó szakma felér egy diplomával. Egy jól megválasztott, versenyképes szakma jól 
fizető munkahelyet, előmeneteli lehetőséget, sikeres jövőt jelenthet Neked is!

Jól képzett szakemberekre mindig szükség van - és szükség is lesz - ezért érdemes kihasználni a szakképzésben 
rejlő lehetőségeket!
Válassz pályát, válassz jövőt!

az általános iskola elvégzése után az alábbi iskolatípusokban tanulhatsz szakmát:

�� szakközépiskola (korábbi szakiskola, illetve szakképző iskola): 
• 3 év alatt szakmai bizonyítványt szerezhetsz
• a duális rendszerű képzésben az elméleti oktatás az iskolában folyik, a gyakorlati képzés pedig gazdálkodó 

vagy egyéb szervezeteknél
• a külső képzőhelyen tanulószerződés keretében folyik a gyakorlat, amely alapján többek között pénzbeli jutta-

tás, TB jogviszony, munkaruha, kedvezményes étkezés jár a tanulóknak
• a szakmai bizonyítvány megszerzését követően két év után érettségi vizsga szerezhető

�� szakgimnázium (korábbi szakközépiskola):
• 4 év alatt felkészít az érettségi vizsgára és egy szakmára
• az elméleti oktatás az iskolában folyik, a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben vagy gazdálkodó illetve egyéb 

szervezeteknél
•  további egy év alatt megszerezhető egy érettségire épülő szakképesítés, technikusi végzettség

A továbbiakban - az általános iskola elvégzése után választható - a megyénkben oktatott szakmákat, kiemelten az 
ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákat és szakgimnáziumokban választható ágazatokat ismerheted meg, vala-
mint bemutatkozik minden somogyi szakközépiskola és szakgimnázium, így azt is megtudhatod, hogy a különböző 
szakmákat melyik iskolában tanulhatod meg.

Az iskolák mellett nagyon fontos szerepet töltenek be a szakmák oktatásában azok a szervezetek, ahol a gyakorlati 
képzés zajlik. Közülük mutatunk ízelítőt, egy-két év múlva talán Te is náluk töltheted gyakorlatodat!

Kiadványunk Sikertörténetek részében példaképül választható fiatalokat mutatunk be Nektek, akik a jól megvá-
lasztott szakma elsajátítása után ma sikeres szakemberként dolgoznak szakmájukban.

Ismerd meg lehetőségeidet!
bízz bennünk! segítünk!

Útelágazáshoz 
értél, 

döntened Kell!

Válassz pályát, válassz jövőt!
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A gazdaság igényeit és a munkaerőpiac keresletét figyelembe véve minden tanévben meghatározzák azokat a 
hiányszakmákat, amelyeket az állam ösztöndíjjal támogat.

Ha általános iskola után a hiányszakmák valamelyikében tanulsz tovább, Te is ösztöndíjban részesülhetsz, 
amelynek összege - a tanulmányi eredménytől függően – havonta 

10.000-35.000 forint lehet. 

Az alábbiakban a 2019-2020-as tanévben –  a kiadásra váró rendelet szerint várhatóan – Szabóky Adolf 
Ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákat ismerheted meg. 

Általános iskola után választható –javasolt - hiányszakmák:
�� 34 582 01 Ács
�� 34 582 13 Burkoló
�� 34 811 01 Cukrász
�� 34 341 01 Eladó
�� 34 522 03 Elektronikai műszerész
�� 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos
�� 34 621 01 Gazda
�� 34 521 03 Gépi forgácsoló
�� 34 521 06 Hegesztő
�� 34 541 03 Húsipari termékgyártó
�� 34 521 04 Ipari gépész
�� 34 622 02 Kertész
�� 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő
�� 34 521 08 Mezőgazdasági gépész
�� 34 542 06 Női szabó
�� 34 811 03 Pincér
�� 34 521 10 Szerszámkészítő
�� 34 541 10 Tejipari szakmunkás
�� 34 522 04 Villanyszerelő

Az érettségi megszerzését követően választható – javasolt -hiányszakmák: 
�� 54 481 01 CAD-CAM informatikus
�� 54 481 02 Gazdasági informatikus
�� 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus
�� 54 723 02 Gyakorló ápoló
�� 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
�� 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
�� 54 481 05 Műszaki informatikus

VÁLASSZ HIÁNYSZAKMÁT! 

szabóky adolf szakképzési ösztöndíjat kapsz!
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ÁcS

Ha szereted a fa illatát, bátor és ügyes vagy, s szívesen dolgoznál a magasban is, akkor vá-
laszd az ács szakmát. Az ács olyan szakember, aki az épületeken a tetőt építi. Többnyire a 
magasban dolgozik, ezért  ügyes mozgásra is szüksége van. Szakmájának hagyományos 
nyersanyaga a fa, munkája szorosan összefügg más építőipari szakemberek (kőműves, bá-
dogos, tetőfedő, burkoló stb.) munkájával, így jó csapatjátékos. 

Annak ajánlható ez a szakma, aki szereti az alkotó tevékenységet, van kézügyessége, és 
bírja a megterhelő fizikai munkát.
Betölthető főbb munkakörök: zsaluzóács, állványozó, építményzsaluzat-szerelő.

burKoLó

A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő bur-
kolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és térburko-
la  tokat készít, javít, bont.
Betölthető főbb munkakörök: hidegburkoló, térburkoló, hidegfal és padlóburkoló.

elektronikAi műszerész

Ha már kiskorodban is kedvelted a kütyüket, s ez az érdeklődés máig megmaradt, akkor légy 
elektronikai műszerész. Ez a szakember elektronikus áramköröket készít, ellenőriz és szerel. 
A különböző egységekből készüléket állít össze, és műszeres bemérést végez. Feladatai közé 
tartozik az elektronikus berendezések hibáinak megállapítása, a hibás egységek javítása, új 
egységek beépítése, beállítása. Jó műszaki érzék, kézügyesség kell ehhez a szakmához. Aki 
ezt választja, nem kell attól tartania, hogy nem talál állást.
Betölthető főbb munkakörök: elektronikai műszerész, automatikai műszerész, autóelektro-
nikai műszerész.

cuKrÁSZ

A cukrász ma is az elit szakmákhoz tartozik. A finomságok nagymestere, aki nemcsak kita-
lálja, de el is készíti a sokszor szemnek is tetszetős, ehető műremekeket. Munkájukat akár 
a szobrászok is megirigyelhetnék. Ezért kizárólag az ötletgazdag, kísérletező kedvű embe-
reknek ajánlott, akiknek kreativitásához megfelelő állóképesség és precizitás is társul. Na-
gyon fontos a szakma iránti alázat. A jó szakember tehát nem is süteményt, hanem édes 
remekművet alkot, amelynek elfogyasztása igencsak jó hatással van a vendégre. A különféle 
torták, bonbonok, marcipánkészítmények, édes és sós aprósütemények, a leveles- vagy kelt 
tésztából készült ínyencségek mind-mind a cukrász keze munkáját dicsérik.
Betölthető főbb munkakörök: cukrász, fagylaltkészítő, süteménykészítő.

ELADó

Ha kedves vagy, mosolygós és udvarias, akkor a pult mögött a helyed! Az eladó árut ér-
tékesít, amihez megfelelő szakmai tudással, jó számolási- és figyelem-megosztási kész-
séggel, kitűnő emlékezettel, empátiával, türelemmel kell rendelkeznie. Munkája során ő 
kerül a legszorosabb kapcsolatba a vevővel és az áruval egyaránt. 

Az eladó fontos ember! Viselkedése, felkészültsége meghatározza a vásárlóknak az 
egységről alkotott véleményét. Az üzlet eredményességét is befolyásolja, hogy az eladó 
szakszerűen kezeli-e az árut, és meggyőzően mutatja-e be a vevőnek. Ebben a szakmá-
ban elvárás a megfelelő szintű idegennyelvtudás.
Betölthető főbb munkakörök: élelmiszer- és vegyi áru eladó, műszaki cikk eladó, áruházi 
eladó.
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gAZDA

A jó gazda szeme hizlalja a jószágot – tartja a népszerű szólás-mondás. A „gazda” szónak már 
a jelentése is elárulja, hogy az, aki ezt a szakmát műveli, jó gazda módjára gondját viseli azoknak 
a növényeknek, állatoknak, földterületeknek, gépeknek, szerszámoknak, amelyekkel munkája 
során kapcsolatba kerül. Ha vásárlóként járjuk a piacot, vagy az élelmiszer- és húsboltokat, 
mindannyian a jó minőségű, olcsóbb termékeket részesítjük előnyben, ezért a gazda érdeke 
is, hogy odafigyeljen termékei minőségére. A gazda specializálódhat növénytermesztésre vagy 
állattenyésztésre, de folytathatja egyszerre mindkettőt is. Munkája igen sokrétű, ezért szükség 
van logikus gondolkodásra és megosztott figyelemre. Aki örömét leli a mezőgazdasággal kap-
csolatos tevékenységben, és nem fél a fizikai munkától, bátran jelentkezzen gazdának.
Betölthető főbb munkakörök: állat- és növénytermesztő, önálló gazda, őstermelő.

Gépi forGÁcsoló

A gépi forgácsoló fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból a mérnökök által meg-
tervezett munkadarabot készíti el forgácsoló gépeken (esztergagépen, fúró- és marógépen, 
köszörűn), műszaki rajz alapján. Ebben a szakmában fontos a pontosság, a precízség, a hatá-
rozottság, a jó kézügyesség, a térlátás, a műszaki érzék és az erős összpontosítás. Ez a szak-
ma ma Magyarországon igazán keresett, jól fizető szakmának számít. Aki szeret fémekkel 
dolgozni, és mindent kihozna belőlük, válassza ezt a szakmát!
Betölthető főbb munkakörök: NC CNC gépkezelő, esztergályos, forgácsoló, marós.

HeGesztő

Egy jó hegesztő kincset ér. A minősített hegesztőt különösen nagy becsben tartják. Ha valaki a 
hegesztő pályára készül, a gépek és fémek világában kell eltöltenie mindennapjait. Feladata a 
különböző fémekből – többnyire acélból – készült szerkezeti elemek (hidak, daruk, járművek, 
csővezetékek, kazánok) alkatrészeinek, részegységeinek az összekötése, a törött alkatrészek 
javítása különféle hegesztési eljárásokkal. Felelősségteljes, nagy szakértelmet kívánó szakma 
ez. A hegesztő által létrehozott produktumok az élet szinte minden területén megtalálhatók, 
így egy jól képzett szakembernek nem kell attól tartania, hogy nem talál majd munkát.
Betölthető főbb munkakörök: hegesztő, lánghegesztő, plazmahegesztő plazmavágó, védő-
gázas hegesztő.

HúsipAri termékGyÁrtó

A húsipari termékgyártó feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek da-
rabolása, csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, 
csomagolása és értékesítése. A szakképesítéssel rendelkező képes a húskészítmények el-
sődleges feldolgozását, a darabolást, a csontozást végezni. Másodlagos feldolgozást végez, 
félkész és késztermékeket készít, hőkezelt húskészítményeket gyárt. Ezen kívül értenie kell a 
sózott, pácolt húskészítmények gyártásához, nyersen érlelt kolbászokat, szalámikat készít.
Betölthető főbb munkakörök: húsfeldolgozó, bolti hentes, hentes és mészáros, böllér.

épület- és szerkezetlAkAtos

Ha érdekel, hogy ki építi a hatalmas fémszerkezeteket, s te is szívesen csinálnád ezt, akkor vá-
laszd az épület- és szerkezetlakatos szakmát. A változatos fizikai munka látványos, sokszor 
szabadban, változó munkakörnyezetben végzik. Könnyű és nehéz acélszerkezetek, könnyű 
fémszerkezetek, ipari épületek, csarnokszerkezetek, ajtók, ablakok, tetők, hidak, oszlopok, da-
ruk, torony- és távvezeték- oszlopszerkezetek, tartályok, kazánszerkezetek készítése, javítása, 
szerelése fémjelzi az épület- és szerkezetlakatos munkáját. Ezt a tevékenységet többnyire 
kézi szerszámokkal, szerszámgépeken, alakító-gépeken, fémipari alapműveletek alkalmazá-
sával végzik. Ez a szakma nagyon sokrétű elhelyezkedési lehetőséget biztosít. 
Betölthető főbb munkakörök: épületszerkezet-szerelő, szerkezetlakatos, vas- és fémszerke-
zeti lakatos.
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ipAri Gépész

Az ipari gépész is fontos ember. Feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, 
karbantartása, üzemszerű működésük biztosítása. Ezzel összefüggésben felújít alkatrésze-
ket, szerel, beüzemel és persze adminisztrációs feladatai is vannak. Tudnia kell műszaki rajzot 
készíteni, olvasni és értelmezni, a műszaki mérésekről és vizsgálatokról jegyzőkönyvet készí-
teni. Ez a szakképesítés jó elhelyezkedési lehetőséget biztosít.
Betölthető főbb munkakörök: gépbeállító lakatos, géplakatos, gépszerelő és –karbantartó 
lakatos, vas- és fémszerkezet-lakatos.

központifűtés- és GÁzHÁlózAt rendszerszerelő

Bajban a segítség! Főleg télen, váratlan hibánál fontos ember egy jó központi fűtés- és gázhá-
lózat rendszerszerelő. De rá az év minden szakában szükség van. Ha kell, lecseréli az elavult 
kazánt, a régi radiátorokat, szabályozhatóvá teszi a fűtési rendszert, amellyel komfortérzetün-
ket nagymértékben növeli. Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, illetve karbantart, 
hőtermelő-berendezést, gázberendezést szerel. A minőségi munkavégzéshez pontosság, jó 
kézügyesség és térlátás szükséges. Aki ezt a szakmát választja, nagyon változatos, de emel-
lett önálló, felelősségteljes munkát végezhet.
Betölthető főbb munkakörök: gázfogyasztó berendezés-és csőhálózat szerelő, központi 
fűtés- és csőhálózat szerelő, víz- gáz és központi fűtésszerelő.

mezőGAzdAsÁGi Gépész

Aki szereti a változatos munkát, válassza a mezőgazdasági gépész szakmát. Elhelyezkedési 
problémái nem lesznek, mert ez a szakma keresett a munkaerőpiacon. A mezőgazdasági gépész 
közepesen nehéz fizikai munkával a mezőgazdasági erő- és munkagépek önálló (az agrotech-
nikai követelményeknek megfelelő), gazdaságos üzemeltetését és szakszerű karbantartását 
végzi zárt munkahelyen és szabad ég alatt. Rendelkezik gépészeti, üzemeltetési, fenntartási és 
javítási-, továbbá mezőgazdasági gazdálkodási és vállalkozási ismeretekkel. Jó, ha van vezetői 
engedélye is, mert ennek birtokában a mezőgazdasági áruk közúti szállítását is el tudja végezni.  
Betölthető főbb munkakörök: mezőgazdasági gépész, növényvédő gépész, traktorvezető.

női szAbó

Aki szereti a szép ruhákat, a megnyugtató tapintású kelmét, az új öltözék sajátos illatát, s 
maga készítené el azokat, válassza a női szabó szakmát. A női szabó sokszor műszaki doku-
mentáció alapján, sorozat- és méretes női ruházati termékeket, egyéb ruhaipari termékeket 
(pl. ágynemű, függöny, lakástextíliák) gyárt, ruházati termékeket alakít át, és ha kell, javít.
Betölthető főbb munkakörök: lakástextil készítő, nőiruha-készítő, mérték utáni szabó.

kertész

Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet! A kertész biztosan ilyen, hiszen különféle növé-
nyek (zöldségek, gyümölcsök, virágok stb.) vetésével, ültetésével, telepítésével, termesztésé-
vel és betakarításával foglalkozik.  

Munkáját változó munkahelyen, szabadban, vagy fóliasátorban, növényházban végzi, mely-
nek során különböző kézi szerszámokat (metszőolló, ásó, kapa, ültető fúró stb.), valamint gé-
peket, berendezéseket használ (szállítóeszközök, növényvédő gépek, öntözőberendezések). 
Aki szereti a természetet, szeret a szabad levegőn dolgozni, és nem fél a fizikai munkától, 
bátran válassza ezt a szép szakmát.
Betölthető főbb munkakörök: kertész, gyümölcstermesztő, szőlőtermesztő, zöldség-
termesztő.
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pincér

Az éttermekben az igazi vendéglátó a pincér. Ősi szakma, európai hírű elődökkel.  
A pincér fogadja az üzletbe érkező vendégeket, és szolgálja fel a kiválasztott ételeket, ita-
lokat. Gyakori feladatai közé tartozik a társas étkezések – lakodalmak, fogadások, bálok 
– lebonyolítása, melyekhez előkészíti a terítéket, kiválasztja az alkalomhoz illő tányérokat, 
poharakat, evőeszközöket. 

Mindez jó szervezőkészséget, kreativitást, és jó állóképességet kíván. Az udvariasság 
és a tisztelettudó viselkedés elengedhetetlen. Ez a szakma rendkívüli szépérzéket, kon-
centrációt és idegennyelvtudást is igényel. Aki erre a pályára készül, sok sikerélményben 
lesz része.
Betölthető főbb munkakörök: pincér.

szerszÁmkészítő

Divatos, ám hiányszakma a szerszámkészítőé. Aki erre adja a fejét, szerszám- és ké-
szülékalkatrészeket gyárt, alakít, javít, szerszámot, készüléket készít, szerel, hőkezel.  
Ez az állandó kihívást jelentő hivatás nagyfokú önállóságot, jó problémamegoldó készséget, 
gyors felfogóképességet, kézügyességet és elemző készséget tételez, mert a legjobbak ezt a 
munkát közvetlen és folyamatos irányítás nélkül végzik. A szakma egyedi, kisszériás gyártás, 
ami egyben a szépségét is jelenti, de ugyanakkor a nehézségét is. Igazi alkotó munka ez, 
amely komoly sikerélményekkel is jár.
Betölthető főbb munkakörök: szerszámmegmunkáló, fémipari eszközgyártó, mezőgazdasá-
gi szerszámkészítő.

TEjIPArI SZAKMuNKÁS

A tejipari szakmunkás feladata a különböző tejtermékek technológiai műveleteinek szaksze-
rű, önálló, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmé-
nyek maradéktalan betartásával. A tejipari szakmunkás képes az alapanyagokat (tej, tejszín, 
sajtféleségek) átvenni, minősíteni, tisztítani, kezelni, minőségét ellenőrizni, tárolni, előkészíte-
ni. Elvégzi a tej tisztítását, fölözését, zsírtartalmának beállítását, homogénezését, pasztőrözé-
sét, hűtését elvégezni. A pasztőrözött tejféleségek, tejkészítmények és tejszínkészítmények 
gyártásának műveleteit megvalósítja. Képes a gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgá-
latokat elvégezni, a késztermékeket ellenőrizni és minősíteni. Alkalmas a technológiai beren-
dezéseket, gépeket beállítani, üzemeltetni, tisztítani.
Betölthető főbb munkakörök: tejtermékgyártó, friss és tartós tejtermékek gyártója, elsődle-
ges tejkezelő.

villAnyszerelő

A villanyszerelő „fényben” él! Szinte ezermester. Lakó- és középületek, irodaházak, ipari és 
mezőgazdasági épületek erős- és gyengeáramú áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítá-
sát, karbantartását végzi, de emellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készü-
lékek üzembe helyezésével, javításával is foglalkozik. A jó szakember logikus gondolkodású, 
tapasztalt, könnyen és gyorsan megtalálja a hibát. Gyakran kell magasban dolgoznia nagy-
feszültségű vezetékek közelében, így aki fél az áramtól, soha nem fogja megszeretni ezt a 
munkát. Aki szereti a kihívásokat, megtalálja a számítását ebben a szakmában.
Betölthető főbb munkakörök: épületvillany-szerelő, karbantartó villanyszerelő, épület-
világítás-szerelő.
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ASZTALoS

Aki szereti a fa utánozhatatlan illatát, az válassza az asztalos szakmát. Az asztalos fával kel 
és fával fekszik. Bútorokat készít, javít, felújít, falburkolatokat, álmennyezeteket, lépcsőket, 
ablakokat, állványzatokat   készít. Egy jó asztalos mesterien tud bánni ezzel a rendkívül érté-
kes, természetes anyaggal. Munkája során fontos a kreativitás, a jó rajzkészség, a forma és 
színérzék, valamint a pontosság és a folyamatos figyelem. A jó kommunikációs készség is 
elengedhetetlen, mert a megrendelés alkalmával az adott tárgy anyagával, színével kapcso-
latosan is tanácsot kell adnia a vevőnek. A szakma lényege: minőséget létrehozni, és szebbé 
tenni az emberi környezetet.
Betölthető főbb munkakörök: általános asztalos, bútorasztalos, épületasztalos.

bÁDogoS

A bádogos finomlemezekből felszerelési tárgyakat, akár vödröt, tepsit, mosófazekat és 
épületbádogos szerkezeteket, csapadékvíz-levezető csatornát, kupolát, párkányt, tornyot 
készít. Az épületeket bádoggal fedi, és elvégzi az épületbádogos-szerkezetek felszerelé-
sét, javítását. Keresett szakma, amely szorosan kapcsolódik az ács és a tetőfedő mun-
kájához. Akik félnek a magasban, vagy tériszonyuk van, semmiképpen ne válasszák ezt a 
szakmát. Ide jó kézügyesség, jó térlátás, és nagyfokú állóképesség szükséges.
Betölthető főbb munkakörök: homlokzati bádogos, tetőbádogos, tetőfedő bádogos.

bőrdíszműves

A bőrdíszműves bőrből és műbőrből, műanyagból, textíliákból különböző használati tárgyakat 
(bőröndöket, táskákat, öveket, retikülöket, pénztárcákat, levéltárcákat, szemüvegtokokat és 
egyéb ajándéktárgyakat) készít. Elvárás a jó kézügyesség, a rajzkészség, a figyelem-összpon-
tosítás, a fantázia és a jó ízlés. E szakma művelői nem egyszer használatos dolgokat állítanak 
elő, termékeik időtállóak. Egyszer nagyon divatosak, máskor a múltat idézik. Aki szeret saját 
kezűleg létrehozni dolgokat, próbálja ki magát ebben a szakmában.
Betölthető főbb munkakörök: bőr ajándéktárgy készítő, bőrárujavító, bőrtermék készítő.

ÁltAlÁnos iskolA elvéGzése utÁn  
VÁLASZTHATó SZAKMÁK

A következő oldalakon olyan szakmákból kínálunk ízelítőt, 
amelyeket általános iskolai tanulmányaidat követően választhatsz!

cnc Gépkezelő

A CNC gépkezelő feladata acélból, öntvényből, színesfémből és nemfémes anyagokból külön-
féle összetett geometriai kialakítású, öntött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépipar-
ban gyártott termékek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken történő 
elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhelyrajz alapján. 
Feladatai közé tartozik a munkaanyagok, szerszámok, mérőeszközök kiválasztása, számí-
tógépes mérések elkészítése, CNC programok írása, CNC gép beállítása, gépkarbantartási 
feladatok elvégzése.
Betölthető főbb munkakörök: CNC gépkezelő.
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jÁrműfényező

A járműfényező nap mint nap szembe találkozhat korábbi munkáival. Általában együtt 
dolgozik a karosszérialakatossal. Gépjármű karosszériák teljes körű fényezését (javító- 
és díszítő fényezését) végzi, könnyedén tünteti el az autókról a kőfelverődés nyomait is. 
Fest, políroz, különféle gépek, berendezések segítségével visszaállítja a kijavított felületek 
eredeti fényezési állapotát. 

Jó kézügyesség, színérzék, kreativitás kell ehhez a szakmához, de fizikai és kémiai is-
meretekre is szüksége van annak, aki ezt választja.
Betölthető főbb munkakörök: autófényező, fényező.

kArosszériAlAkAtos

Ha látsz olyan autókat, amelyek úgy néznek ki, mintha újak lennének, pedig már korosak, az 
nem ritkán a karosszérialakatos érdeme. Ő varázsolja újjá a sérült autókat. Ezért feladatainak 
legnagyobb részét a gépjárművek karambolos, illetve korróziós sérüléseinek javítása teszi 
ki, melyhez különféle gépeket, eszközöket használ. Elvárás a szakemberrel szemben, hogy 
a korábbi hagyományos eszközök mellett képes legyen a modern elektromos szerszámokat, 
berendezéseket is működtetni. 

Aki szereti az autókat, szeret bütykölni, ügyes, a sok karambol miatt rengeteg feladata adód-
hat, így egy jó karosszérialakatos soha nincs munka és pénz nélkül.
Betölthető főbb munkakörök: karosszéria lakatos, lakatos, lemezlakatos.

festő, mÁzoló, tApétÁzó

Jó szín-, arány- és szépérzék, jó térlátás és kitűnő fizikai állóképesség – ez jellemzi a jó festő, 
mázoló, tapétázót! Napjaink felkapott szakmája hív. A festő szakemberek munkájukat na-
gyobbrészt magasban, létráról, állványról végzik. 

A festő, mázoló, tapétázó előkezeli a felületet, felújít, fest, mázol, díszítő munkát végez, 
tapétáz. Erre a szakmára azok jelentkezzenek, akik kreatív, jól jövedelmező tevékenységet 
szeretnének végezni vállalkozásoknál, illetve saját magánvállalkozásukban.
Betölthető főbb munkakörök: épületfestő, mázoló, szobafestő, tapétázó (falkárpitozó).

Hűtő- és léGtecHnikAi szerelő

E jól fizetett és nagyon divatos szakma gyakorlói jártasak a hűtő- és klímaberendezések 
üzemeltetésében és karbantartásában. Ismerik a csőszerelési technológiákat, a hűtő- és 
klímaberendezések, valamint a hőszivattyúk elektromos rendszerét, üzembe helyezését, 
tisztában vannak a különféle anyagok tárolási és szállítási előírásaival.  Lakások, üzletek, 
irodaházak, üzemek, gyárak klimatizálását végzik. Jó mozgáskoordinációval kell rendelkez-
niük, mert sokszor kell a magasban dolgozniuk. Fegyelmezett, precíz fiatalok alkalmasak 
erre a szakmára.
Betölthető főbb munkakörök: hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó, légkondici-
onáló berendezés-szerelő, szellőző- és klimatizáló berendezés-szerelő.
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kőműves

A jó kőműves aranyat ér, mert maradandót alkot. Házakat épít, javít, karbantart, felújít és bont, 
kültéri és beltéri felületek (lépcsők, pillérek, oszlopok, medencék, erkélyek, teraszok) hideg-
burkolását végzi. A szakma jellemzője a változatos munkahely, a jó kézügyességet, térlátást, 
kreativitást igénylő tevékenység. 

A biztonságos munkavégzés érdekében ebben a szakmában is különösen fontos, hogy be-
tartsuk és betarttassuk a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi elő-
írásokat. 

A kőműves és hidegburkoló a keresett szakmák közé tartozik, így az elhelyezkedés nem 
okoz gondot.
Betölthető főbb munkakörök: vakoló kőműves, betonozó, térburkoló.

pék

Az emberek többsége reggelente szívesen vásárol finom, friss péksüteményt. 
A pékségek polcain sorakozó friss, meleg kenyerek és péksütemények illata ilyenkor szinte 
betölti a levegőt, a vásárlók szájában pedig már a látványtól összefut a nyál. 

A pék a tészta előkészítésének és feldolgozásának minden csínját-bínját ismeri, és fejből is 
tudja, hogyan készítsen tejes, omlós, vagy leveles süteményt. Munkáját gépek, berendezések 
segítik, már nem kell kézzel dagasztani, mint dédanyáink idején. Erős fizikum, terhelhetőség, 
állóképesség kell ehhez a szakmához, de az önállóság és a jó kézügyesség sem árt. A pék 
szakma az élelmiszeripari tevékenységek körébe tartozik, így a tisztaság itt alapkövetelmény. 

Aki szeret korán kelni, és szereti a tisztaságot, bátran jelentkezzen péknek.
Betölthető főbb munkakörök: dagasztó, pék, sütőipari és gyorspékségi munkás.

SZAKÁcS

A szakács legfontosabb feladata az ételek elkészítése, adagolása, díszítése, tálalása. Az étlap, 
a menü összeállítása is a munkájához tartozik. A jó szakácsnak kitűnő ízérzékkel, kreativitás-
sal kell rendelkeznie, a segédszemélyzet munkájának irányítása pedig jó szervezőkészséget 
és megosztott figyelmet igényel. 

A szakács szakma tudomány és művészet egyszerre. Előnye, hogy a dicséret, az elismerés 
azonnal jön, ha a vendégnek ízlik az étel.
Betölthető főbb munkakörök: étkezdei szakács, melegkonyhai szakács, pizza készítő sza-
kács.

szÁmítóGép-szerelő, kArbAntArtó

A számítógép-szerelő, karbantartó műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére, többek kö-
zött szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel 
kapcsolatban. Számítógépes problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és tá-
mogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően. 
Feladatai közé tartozik a számítógép hardverének, perifériáinak és adatátviteli hálózat esz-
közeinek telepítésére, karbantartására, tesztelésére, hibák elhárítására. Megoldja a számító-
gépek, adatátviteli berendezések és számító gépes perifériák karbantartását, hibakeresését, 
tesztelését és javítását. 

Elvégzi a számítógépes hardveregységek összeszerelését és beállítását. El tudja látni az 
otthoni és kisvállalati hálózatok telepítését, tesztelését, hibák elhárítását.
Betölthető főbb munkakörök: számítógép szerelő, személyi számítógép szerelő, számítás-
technikai műszerész, hardware karbantartó, IT eszköz karbantartó.
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víz-, csAtornA- és közmű-rendszerszerelő

A víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő a láthatatlan hibákat is felderíti, kijavítja. Kiépíti a 
csőhálózatot, biztosítja a beüzemelés feltételeit, felújítási, javítási, karbantartási munkát vé-
gez. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati meleg víz termelőket, hőcserélőket, 
csapokat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Egy jó „vizes” szakemberre akkor is szükség 
van, ha elromlik a vízcsap, vagy éppen csőtörés van, ezért az ilyen végzettséggel rendelkezők 
iránt nagy a kereslet. Szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet végezhetnek egy 
vállalkozásban, vagy saját vállalkozást indíthatnak.
Betölthető főbb munkakörök: nyomócsővezeték építő,  vezeték- és csőhálózat-szerelő, víz- 
és csatornaépítő.

HA ennél többet szeretnél tudni Az eGyes szAkmÁkról,  
GyAkorlAti képzőHelyekről, 

munkAtÁrsAink személyesen is A seGítséGedre lesznek!

az általános iskola elvégzése után az alábbi szakmákból válogathatsz még:

belovagló, biogazdálkodó, családi gazdálkodó, dísznövény kertész, erdészeti szakmunkás, kárpitos, 
kistermelői élelmiszerelőállító, falusivendéglátó, kőfaragó, műköves és épületszobrász, lovász,  
pék-cukrász, szárazépítő, szőlész-borász, tetőfedő, virágkötő és virágkereskedő.

amennyiben az általános iskola elvégzése után gimnáziumban, vagy szakgimnáziumban tanulsz tovább, 
az érettségi megszerzését követően az alábbi szakmák közül választhatsz:

autóelektronikai technikus, autószerelő, ápoló, csecsemő- és gyermekápoló, elektronikai technikus, er-
dész technikus, élelmiszeripari analitikus technikus, élelmiszeripari technikus, fizioterápiás asszisztens, 
faipari technikus, fodrász, gépgyártástechnológiai technikus, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és 
gyermekápoló, gyakorló szövettani asszisztens, informatikai rendszergazda, informatikai rendszerüze-
meltető, irodai titkár, kardiológiai és angiológiai asszisztens, kerámiaműves, kereskedő, kozmetikus, 
környezetvédelmi technikus, magasépítő technikus, mechatronikai technikus, mezőgazdasági gépész-
technikus, mezőgazdasági technikus, műszaki informatikus, pedagógiai- és családsegítő munkatárs, 
pénzügyi-számviteli ügyintéző, sportedző, szoftverfejlesztő, turisztikai szervező, értékesítő, vadgazdál-
kodási technikus, vállalkozási bérügyintéző, vendéglátásszervező, viziközmű technikus.

szociÁlis Gondozó és Ápoló

Ha lelkes vagy és elhivatott, akkor légy szociális gondozó és ápoló, aki sokszor egyben apa, 
anya, testvér, barát is, s szociális intézményekben vagy otthoni környezetben gondozza és 
ápolja az egészségi állapotuk, vagy életkoruk miatt rászoruló embereket. A beteg és sérült 
emberek ellátása érdekében az ebben a szakmában dolgozóknak rendkívül nagy empátiás 
készséggel, toleranciával, türelemmel kell rendelkezniük. E foglalkozás végzéséhez a fizikai 
állóképesség mellett olyan speciális ismeretekre is szükség van, amelyek elősegítik a gondo-
zottak testi és lelki, illetve szociális fejlődését. Ezt a szakmát csak az válassza, aki szívvel-lé-

lekkel és nagy elhivatottsággal tudja gyakorolni.
Betölthető főbb munkakörök: fogyatékosok gondozója, nappali és intézményi gondozó, házi 
szociális gondozó.
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ágazat
érettségivel együtt  
megszerezhető szakma 5. év végén megszerezhető szakma iskola

agrár gépész

5162101 Agrár vállalkozó 5452102 Erdészeti gépésztechnikus
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
Szakképző Iskola és Kollégium Somogyszsitfa

5162101 Agrár vállalkozó
5452105 Mezőgazdasági  
gépésztechnikus

Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
Szakképző Iskola és Kollégium Somogyszsitfa

5162101 Agrár vállalkozó
5452105 Mezőgazdasági  
gépésztechnikus

KOLPING Nagyváthy János Szakgimnázium  
és Szakközépiskola Csurgó

egészségügy

5272001 Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

5472302 Gyakorló ápoló Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Kaposvár

5272001 Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

5472302 Gyakorló ápoló Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5272001 Általános ápolási és  
egészségügyi asszisztens

5472302 Gyakorló ápoló Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

erdészet és  
vadgazdálkodás

3285001 Természetvédelmi  
munkatárs

5462302 Erdész technikus
Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma Barcs

3285001 Természetvédelmi  
munkatárs

5462302 Erdész technikus
Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
Szakképző Iskola és Kollégium Somogyszsitfa

3285001 Természetvédelmi  
munkatárs

5452501 Vadgazdálkodási technikus Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnázium,  
Szakképző Iskola és Kollégium Somogyszsitfa

élelmiszeripar

3154114 Élelmiszeripari higiéniai  
és minőségbiztosítási munkatárs

5454101 Élelmiszeripari analitikus 
technikus

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium  
és Szakközépiskola Kaposvár

3154114 Élelmiszeripari higiéniai  
és minőségbiztosítási munkatárs 5454102 Élelmiszeripari technikus

Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium  
és Szakközépiskola Kaposvár

építőipar
52 48101 Digitális műszaki rajzoló és 5458203 Magasépítő technikus Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája Kaposvár

52 48101 Digitális műszaki rajzoló és 5458204 Mélyépítő technikus Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Kaposvár

épületgépészet Gázhegesztő 5458201 Épületgépész technikus
Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskola Siófok

faipar

5254301 Bútoripari gyártás-előkészítő, 
szervező 5454301 Faipari technikus

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Kaposvár

5254301 Bútoripari gyártás-előkészítő, 
szervező 5454301 Faipari technikus

Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Barcs

földmérés 5248101 Digitális műszaki rajzoló 5458101Földmérő, földügyi  
és térinformatikai technikus

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Kaposvár

gépészet

3152110 Gépgyártósori gépész 5452103 Gépgyártástechnológiai 
technikus

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

3152110 Gépgyártósori gépész 5452103 Gépgyártástechnológiai 
technikus

Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

5252204 Villamos berendezés-szerelő 
és üzemeltető 5452304 Mechatronikai technikus

Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

5252204 Villamos berendezés-szerelő 
és üzemeltető 5452304 Mechatronikai technikus

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Tab

5252204 Villamos berendezés szerelő 
és üzemeltető 5452304 Mechatronikai technikus

Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Marcali

hang-, film és 
színháztechnika

5134504 Médiaművészeti program-  
és projektszervező 5421303 Mozgóképi animáció készítő Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár

informatika

5248102 Irodai informatikus 5448102 Gazdasági informatikus Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági  
Szakgimnáziuma Kaposvár

5248102 Irodai informatikus 5448102 Gazdasági informatikus Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5248102 Irodai informatikus 5483106 Informatikai  
rendszerüzemeltető

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

5248102 Irodai informatikus 5448106 Informatikai  
rendszerüzemeltető

Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Marcali

5248102 Irodai informatikus 5483106 Informatikai  
rendszerüzemeltető

Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Balatonboglár

5248102 Irodai informatikus 5448105 Műszaki informatikus Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

5248102 Irodai informatikus 5448105 Műszaki informatikus Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5248102 Irodai informatikus 5421305 Szoftverfejlesztő Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma Barcs

5248102 Irodai informatikus 5421305 Szoftverfejlesztő Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Balatonboglár
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ágazat
érettségivel együtt  
megszerezhető szakma 5. év végén megszerezhető szakma iskola

kereskedelem

3434101 Eladó 5434101 Kereskedő Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája Nagyatád

3434101 Eladó 5434101 Kereskedő Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi  
és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája Kaposvár

3434101 Eladó 5434101 Kereskedő Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Barcs

3434101 Eladó 5434101 Kereskedő Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

3434101 Eladó 5434101 Kereskedő Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

3434101 Eladó 5434102 Kereskedelmi képviselő Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

képző és ipar-
művészet

5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező

5421110 Művészeti- és  
médiafotográfus

Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  
és Kollégium Kaposvár

5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező 5421104 Grafikus Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár
5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező 5421108 Textilműves Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár
5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező 5421105 Kerámiaműves Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár
5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező 5421102 Divat- és stílustervező Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár
5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező 5421101 Dekoratőr Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár
5134502 Képző és iparművészeti 
program- és projektszervező Festő Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium  

és Kollégium Kaposvár

környezetvé-
delem

3185102 Hulladék-felvásárló és 
-gazdálkodó 5485001 Környezetvédelmi technikus Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája Siófok
3185102 Hulladék-felvásárló és 
-gazdálkodó 5485001 Környezetvédelmi technikus Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium  

és Szakközépiskola Kaposvár

közgazdaság

5234506 Pályázati-támogatási 
asszisztens

5434401 Pénzügyi-számviteli  
ügyintéző

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági  
Szakgimnáziuma Kaposvár

5234506 Pályázati-támogatási 
asszisztens

5434401 Pénzügyi-számviteli  
ügyintéző

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

5234506 Pályázati támogatási 
asszisztens

5434401 Pénzügyi-számviteli  
ügyintéző

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

5234506 Pályázati-támogatási 
asszisztens

5434401 Pénzügyi-számviteli  
ügyintéző

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakkgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5234506 Pályázati-támogatási 
asszisztens

5434301 Pénzügyi termékértékesítő Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakkgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5234506 Pályázati-támogatási 
asszisztens

5434402 Vállalkozási és bérügyintéző Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakkgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

közlekedés 
gépész

3152501 Kerékpárszerelő 3258201 
Építő- és anyagmozgató gép kezelője 5452502 Autószerelő Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  

Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár
3152501 Kerékpárszerelő 3258201 
Építő- és anyagmozgató gép kezelője 5452502 Autószerelő Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Barcs

3152501 Kerékpárszerelő 5452202 Autószerelő Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

közlekedés, 
szállítmányozás 
és logisztika

5134411 Vállalkozási ügyintéző 5484111 Logisztikai  
és szállítmányozási ügyintéző

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági  
Szakgimnáziuma Kaposvár

5134411 Vállalkozási ügyintéző 5484111 Logisztikai  
és szállítmányozási ügyintéző

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakkgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5134411 Vállalkozási ügyintéző 5484111 Logisztikai  
és szállítmányozási ügyintéző

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

közművelődés 5234507 Rendezvényszervező 5434502 Közművelődési  
és közönségkapcsolati szakember

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

mezőgazdaság 3462103 Állattartó szakmunkás 5462102 Mezőgazdasági technikus FM DASZK Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakgimnáziu-
ma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma Kaposvár

pedagógia

3214001 Óvodai dajka és családsegítő 
asszisztens

5414001 Gyógypedagógiai segítő 
munkatárs

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

3214001 Óvodai dajka és családsegítő 
asszisztens

5414002 Pedagógiai- és családsegítő 
munkatárs

KOLPING Nagyváthy János Szakgimnázium  
és Szakközépiskola Csurgó

rendészet és 
közszolgálat

5234504 Közszolgálati ügykezelő 5434501 Közszolgálati ügyintéző Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Tab

5234504 Közszolgálati ügykezelő 5434501 Közszolgálati ügyintéző Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

5234504 Közszolgálati ügykezelő 5486101 Rendőr tiszthelyettes Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód
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ágazat
érettségivel együtt  
megszerezhető szakma 5. év végén megszerezhető szakma iskola

sport

5172601 Regeneráló balneoterápiás 
masszőr

5481302 Sportedző (honvédelmi 
fakultáció)

Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

5172601 Regeneráló balneoterápiás 
masszőr 5481302 Sportedző (labdarúgás) Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája Kaposvár
5172601 Regeneráló balneoterápiás 
masszőr 5481302 Sportedző Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 

és Kollégiuma Barcs
5172601 Regeneráló balneoterápiás 
masszőr 5481302 Sportedző (kézilabda) Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája Balatonboglár

szépészet

5281503 Férfi fodrász-borbély 5481501 Fodrász
Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5281503 Férfi fodrász-borbély 5481501 Fodrász
Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Kaposvár

5281504 Szépségtanácsadó 5481502 Kozmetikus Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Kaposvár

szociális 3476201 Szociális gondozó és ápoló 5476202 Szociális asszisztens
Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

távközlés 5252301 Távközlési üzemeltető 5452305 Távközlési technikus
Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

turisztika

5281201 Szállodai recepciós
5481203 Turisztikai szervező, 
értékesítő

Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma Barcs

5281201 Szállodai recepciós
5481203 Turisztikai szervező, 
értékesítő

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Nagyatád

5281201 Szállodai recepciós
5481203 Turisztikai szervező, 
értékesítő

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Tab

5281201 Szállodai recepciós 5481201 Idegenvezető Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

5281201 Szállodai recepciós
5481203 Turisztikai szervező, 
értékesítő

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Fonyód

5281201 Szállodai recepciós
5481203 Turisztikai szervező, 
értékesítő

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

ügyvitel

5284102 Ügyfélszolgálati ügyintéző 5434603 Irodai titkár Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma Barcs

5284102 Ügyfélszolgálati ügyintéző 5434603 Irodai titkár Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Tab

5284102 Ügyfélszolgálati ügyintéző 5434603 Irodai titkár Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági  
Szakgimnáziuma Kaposvár

5284102 Ügyfélszolgálati ügyintéző 5434603 Irodai titkár Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Balatonboglár

5284102 Ügyfélszolgálati ügyintéző 5434603 Irodai titkár Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

vendéglátás

3481103 Pincér 5481101 Vendéglátásszervező Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Nagyatád

3481103 Pincér 5481101 Vendéglátásszervező Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakkgimnáziuma  
és Szakközépiskolája Siófok

3481103 Pincér 5481101 Vendéglátásszervező Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Szakiskolája Kadarkút

3481103 Pincér 5481101 Vendéglátásszervező Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglá-
tóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Kaposvár

3481103 Pincér 5481101 Vendéglátásszervező Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Barcs

villamosipar és 
elektronika

5252204 Villamos berendezés-szerelő  
és üzemeltető 5452302 Elektronikai technikus

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Tab

5152301 PLC programozó 5452302 Elektronikai technikus
Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma Kaposvár

vízügy 5285303 Vízügyi ügyintéző 5485304 Viziközmű technikus Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  
és Kollégiuma Barcs
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Kaposvári Szakképzési Centrum

Székhely: 7400 Kaposvár, Kontrássy utca 2/A.

Telefon: 82/494-104

Honlap: www.kszc.hu • E-mail: info@kszc.hu

Kaposvári SZC Barcsi Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari  

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Cím: 7570 Barcs, Barátság utca 9-11. 
Tel.: 82/463-221, 82/565-324 • E-mail: kszc.biksz@gmail.com

Kaposvári SZC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma  

és Kollégiuma 

Cím: 7570 Barcs, Szent László utca 13. 
Tel.: 82/565-601 • E-mail: a.dvkbarcs@gmail.com

Kaposvári SZC Nagyatádi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor utca 6. 
Tel.: 82/553-410 • E-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma  

Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa György utca 13. 
Tel.: 82/553-042 • E-mail: info@ady-nagyatad.sulinet.hu

Kaposvári SZC Jálics Ernő Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája  
és Szakiskolája 

Cím: 7530 Kadarkút, Fő utca 1. 
Tel.: 82/778-553 • E-mail: kszcjalics@gmail.com

Kaposvári SZC Rudnay Gyula Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája  

és Kollégiuma 

Cím: 8660 Tab, Virág utca 12-14. 
Tel.: 84/525-150 • E-mail: rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu

Kaposvári SZC Lamping József Műszaki Szakgimnáziuma  
és Szakközépiskolája 

Cím: 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 
Tel.: 82/318-213, 82/320-749 • E-mail: epitoipari034173@gmail.com

Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 14/D. 
Tel.: 82/512-935 • E-mail: szigeti@euszki-kap.sulinet.hu

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Cím:7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17. 
Tel.: 82/528-190, 82/527-360 • E-mail: kaposvari.eotvos@gmail.com

Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Cím: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai utca 15. 
Tel.: 82/510-941 • E-mail: titkarsag@szechenyi-kaposvar.hu

Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma 

Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre utca 2. 
Tel.: 82/420-526 • E-mail: noszlopykszki@gmail.com

A megfelelő szakma elsajátítása szilárd alapot biztosít a jövődhöz. 
Nem pusztán stabil megélhetést jelent, de egy igazán sikeres pá-
lyafutás lehetőségét is magában rejti. A Kaposvári Szakképző Cent-
rum a régióban tanuló fiatalok számára hasznos és a munka vilá-
gában magabiztosan alkalmazható tudást kínál, aminek birtokában 
könnyedén érvényesülhetnek a hazai munkaerőpiacon. 

Centrumunk 2015-ben kezdte meg működését, ám sok éves ta-
pasztalat és szaktudás összpontosul Kaposvár, Nagyatád, Barcs, 
Tab és Kadarkút városaiban található 11 tagintézményünkben. Le-
hetőségek széles skálája várja a felvételi előtt állókat és a felnőt-
toktatás iránt érdeklődőket egyaránt, hiszen hallgatóink számára  
34 ágazatban 195 piacképes szakképesítés megszerzésére nyí-
lik lehetősége. Amit kínálunk, az a színvonalas oktatás és hala-
dó szellemiség, a modern technikai háttér és a pezsgő diákélet. 
Tudjuk, hogy milyen meghatározóak a középiskolai évek, ezért 
nagy hangsúlyt fordítunk a családias és tanulóbarát környezet ki-
alakítására intézményeinkben. Jelenleg közel 550 millió forint ér-
tékben zajlanak átfogó fejlesztések iskoláinkban, melynek részét 
képezi a diákok rendelkezésére álló eszközpark modernizálása,  

infrastrukturális beruházások, továbbá a képzések folyamatos 
bővítése és fejlesztése. Azon dolgozunk, hogy innovatív újításaink 
révén biztosítsuk a tanulók sikeres előrehaládáshoz szükséges kö-
rülményeket és szakmai hátteret. 

Tagintézményeinkben folyó színvonalas képzés eredményessé-
gét jelzi, hogy diákjaink évről évre nagyobb sikereket érnek el or-
szágos szakmai versenyeken, melyekre méltán vagyunk büszkék. 

A befektetett munkának és a jó tanulmányi eredménynek nálunk 
már az iskolai évek alatt élvezheted a gyümölcsét, hiszen több ösz-
töndíj programmal is támogatjuk diákjainkat. Tanulószerződéssel 
és egyéb igényelhető juttatásokkal akár a nettó minimálbér össze-
ge is elérhető cél lehet már a képzési időszak alatt.

Arra biztatunk, hogy gyere el és próbáld ki magad a szakmavá-
lasztást segítő rendezvényeinken és ismerkedj meg a képzési kíná-
latunkban szereplő szakmák bármelyikével. A Szakképzési Héten, 
a Szakmák Éjszakáján és a nyílt napjainkon rendkívüli kalandra 
hív unk interaktív programjaink révén, ahol te is rátalálhatsz álmaid 
szakmájára.

somoGy meGye szAkképző intézményei
A következő oldalakon megismerheted  a megye szakközépiskoláinak, szakiskoláinak és szakgimnáziumainak képzési kínálatát, 

tájékozódhatsz többek között a választható szakmákról, szakgimnáziumi ágazatokról, a képzési időről, valamint az iskolák címét, 
elérhetőségeit is megtalálod.

kAposvÁri szAkképzési centrum

LÉGy TE IS A KAPoSVÁRI SZC KöZöSSÉGÉNEK TAGJA!
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Intézményünk a 21. század elvárásainak megfelelő szintű oktatással és körülményekkel várja mindazokat, akik az általános iskola 
elvégzése, az érettségi letétele után, illetve felnőttként szakmát kívánnak tanulni.

Barcson a szakképzés története az 1890-es évekre nyúlik vissza. A barcsi iskola az évek során sokféle szervezeti formában működött, 
de mindig a szakképzés bázisát képezte. Számos átalakítást és fejlesztést követően mára 3 telephelyen, több mint 100 külső partnerrel 
közösen dolgozunk azon, hogy tanulóink magas színvonalú oktatást és versenyképes szakmát kapjanak.

képzési tevékenységünk fontosabb területei:
�� 3 éves, nappali rendszerű gyakorlatorientált szakképzés
�� 2 éves, nappali rendszerű szakképzés, érettségizettek számára
�� 2 éves, nappali rendszerű érettségi felkészítő képzés, iskolarendszerű szakképesítéssel rendelkezők számára
�� 2 éves, nappali rendszerű szakképzési HÍD program, az általános iskolát korán elhagyók számára
�� 2 éves, esti rendszerű szakképzés, iskolarendszerű szakképesítéssel, vagy érettségivel rendelkezők számára
�� 2 éves, esti rendszerű érettségi felkészítő képzés, iskolarendszerű szakképesítéssel rendelkezők számára
�� Szakképzési HÍD program, az általános iskolát korán elhagyók részére.

Iskolarendszerű szakképzésben szerzett bizonyítvánnyal rendelkezők számára, 2 éves, nappali és esti rendszerű, középszintű érettségi 
felkészítő képzés.

várjuk az érdeklődők jelentkezését az iskolában és a fenti elérhetőségeken!

A 2019-2020-As tAnévben tervezett képzéseink

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail: kszc.biksz@gmail.com
web: ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo
Tagintézmény-vezető: Csonka Zoltán Róbert
Pályaválasztási felelős: Gurdán Vilmos

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Hegesztő 34 521 06

Ács 34 582 01

Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03

Női szabó 34 542 06

Szakács 34 811 04

Karosszérialakatos 34 525 06

Asztalos 34 543 02

Eladó 34 341 01

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Kőműves 34 582 14

Burkoló 34 582 13

Pincér 34 811 03

Járműfényező 34 525 03

Ipari gépész 34 521 04

Cukrász 34 811 01

Gépi forgácsoló 34 521 03

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

XXII. Közlekedésgépészet

A megszerezhető képesítéseket a 25/2016. (II.25.) Korm. 
rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

Autószerelő

XVIII. Faipar Faipari technikus

XXVI. Kereskedelem Kereskedő

XXVII. Vendéglátóipar Vendéglátásszervező

Kaposvári Szakképzési Centrum  
barcsi Ipari, Kereskedelmi  

és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája
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Modern,
mert az iskola épületei, helyiségei és eszközei megfelelnek a jelen 
kor igényeinek, esztétikus, kényelmes körülményeket biztosítunk 
a tanuláshoz.
színVonalas,
mert a korszerű, megbízható és használható tudást nyújt.  
Az eredményes elméleti és gyakorlati képzésről jól felkészült, ta-
pasztalt, összehangolt nevelő-oktató munkát folytató, segítőkész 
pedagógusok gondoskodnak.
soKszínŰ,
mert különböző tagozatain bármilyen érdeklődésű diákok számá-
ra biztosít tanulási lehetőséget.

Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást, a tanulók érdeklődésé-
nek megfelelően felkészítünk emelt szintű érettségire, nyelvvizs-
gára, illetve számos lehetőséget kínálunk a tanórán kívüli tevé-
kenységek terén is, lövészszakkörtől a színjátszó körig.

Nemzetközileg is elismert nyelvvizsgát lehet tenni az ECL vizs-
gaközpontunkban. 

Vidékről érkező diákjaink számára kényelmes elhelyezést nyújt 
két kollégiumunk Barcson, illetve Középrigócon. 

érettségi utáni szakképzés
A szakgimnáziumi képzéseink 4+1 évesek. Az ágazati képzések-
ben részt vevő diákok érettségi után egy év alatt szerezhetnek 
szakmai végzettséget. 

A gimnáziumban, illetve más ágazati szakközépiskolai képzés-
ben érettségizett tanulók számára két éves, iskolarendszerű nap-
pali, illetve esti munkarend szerinti képzéseket kínálunk. A képzé-
sek listája honlapunkon megtalálható.

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7570 Barcs, Szent László u. 13. 
Telefon: 82/565-622, 82/565-613
e-mail: a.dvkbarcs@gmail.com
web: www.dravavolgye.hu
Tagintézmény-vezető: Horváthné Madarász Zsuzsanna
Pályaválasztási felelős: Borsos Szilvia

Modern-színVonalas-soKszínŰ! ez a dráVa VölgYe!

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Erdészet és vadgazdálkodás 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 623 02 Erdésztechnikus

Vízügy 52 853 03 Vízügyi ügyintéző 54 853 04 Víziközmű technikus

Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 213 05 Szoftverfejlesztő

Turisztika 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr 54 813 02 Sportedző

Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár

Kaposvári Szakképzési Centrum  
Dráva Völgye gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma  
és Kollégiuma

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 853 04 Víziközmű technikus 2 év

54 344 03 Vállalkozási és bérügyintéző 2 év
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Intézményünk közel 400 fős, csendes, tiszta, jól felszerelt kisvárosi 
iskola. Nevelőtestületünket az emberközeli, tanulóközpontú oktatás, 
nevelés és a körünkben állandóan jelenlévő pedagógiai optimiz-
mus jellemzi. Hátrányos helyzetben élő diákjaink esélyegyenlősége 
és felzárkóztatása szívügyünk. Intézményünk szakközépiskola és 
szakgimnázium egyben. 

A szakgimnáziumi képzésben (4+1 év alatt) vendéglátásszervező-
ket és kereskedőket képezünk. Szakközépiskolában 3 év alatt nap-
pali tagozaton ipari gépész, festő-mázoló-tapétázó, eladó, cukrász, 
pincér és szakács képzés folyik. 

Mindezek mellett a burkoló és gépi forgácsoló szakmák bevezeté-
sét is tervezzük. Legtöbb tanulónk esetében a környéken biztosítot-
tak a gyakorlati munkahelyek, diákjaink tanulószerződéssel dolgoz-
nak a cégeknél, vállalkozásoknál. 

Felnőttoktatásban esti tagozaton szintén népszerűek a vendéglá-
tóipari szakképesítések, pincér és szakács osztályaink vannak. 

A szakmai képzések mellett nappali és esti rendszerben is lehető-
ség nyílik érettségire történő felkészülésre is. 

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7500 Nagyatád, Baross Gábor u. 6. 
Telefon: 82/553-410
e-mail: iskola@liveedu.nagyatadi.hu 
web: www.nagyatadi.hu
Tagintézmény-vezető: Döméné Lajos Katalin
Pályaválasztási felelős: Perák Veronika Katalin

Kaposvári Szakképzési Centrum  
Nagyatádi Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával meg-
szerezhető szakképesítés/
végzettség

Az érettségit követően, az 5. 
év végén megszerezhető  
szakképesítés

Kereskedelem eladó Kereskedő 54 341 01                        

Vendéglátóipar pincér
Vendéglátásszervező   
54 811 01                     

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Ipari gépész 34 521 04

Gépi forgácsoló 34 521 03

Burkoló 34 582 13

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Pincér 34 811 03

Szakács 34 811 04

Cukrász 34 811 01

Eladó 34 341 01

Nappali tagozaton, érettségizettek számára 
kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Kereskedő 2 év

Vendéglátásszervező 1 év

pincér 2 év

szakács 2 év

cukrász 2 év
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A Kaposvári Szakképzési Centrum Nagyatádi Ady Endre Gimnázi-
uma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, ahogy a 
múltban, a jelenben is olyan képzési szerkezetet kínál, amely iga-
zodik a szülők, tanulók és a munkaerőpiac folyamatosan változó 
elvárásaihoz. Ennek megfelelően emelt szintű nyelvoktatás, gé-
pészet, informatika, egészségügy, közgazdaság, pedagógia és tu-
risztika ágazati oktatás került be az új képzési szerkezetbe. A szak-
képzés területén, a munkaerőpiacon keresett szakmai képzéseket 
vezettünk be, melyeket duális képzés keretében oktatunk. Ezzel a 
képzési móddal tanulóink már szakgimnáziumi tanulmányaik so-
rán közvetlen kapcsolatot alakítanak ki a munka világával, mun-
kahelyi környezetben szocializálódnak a gyakorlati képzés során.  

Képzéseink megvalósításához modern, a közelmúltban teljes fel-
újításon átesett iskolaépület és kollégium, jól felszerelt, korszerű 
tanműhelyek, demonstrációs termek és partnerintézmények áll-
nak rendelkezésre. 

Felújított kollégiumunkban a tanulók kétágyas szobákban ke-
rülnek elhelyezésre. Minden szobához fürdőszoba tartozik, a szo-
bákban internet csatlakozási lehetőség van kiépítve.

Iskolánk tanárai számára fontos feladat a tehetséges, jó képes-
ségű diákok tehetséggondozása, valamint a hátránnyal induló ta-
nulók felzárkóztatása.

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7500 Nagyatád, Dózsa Gy. u. 13. 
Telefon: 82/553-042 
e-mail: info@ady-nagyatad.sulinet.hu
web: www.ady-nagyatad.hu
Tagintézmény-vezető: Dr. Büttnerné Bódi Ágnes
Pályaválasztási felelős: Déri Ildikó

Kaposvári Szakképzési Centrum  
Nagyatádi Ady Endre  

gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 

és Kollégiuma

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Gépészet Gyártósori gépész Gépgyártástechnológiai technikus

Informatika Irodai informatikus Informatikai rendszerüzemeltető

Egészségügy Általános ápolási és egészségügyi asszisztens Gyakorló ápoló

Közgazdaság Pályázati-támogatási asszisztens Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pedagógia Óvodai dajka Gyógypedagógiai segítő munkatárs

Turisztika Szállodai recepciós Turisztikai szervező, értékesítő

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Gépgyártástechnológiai technikus 1 év

Gépgyártástechnológiai technikus 2 év

Informatikai rendszergazda 1 év

Informatikai rendszerüzemeltető 2 év

Gyakorló ápoló 1 év

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 1 év
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A Kaposvári Szakképzési Centrum Jálics Ernő Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Szakiskolájában 4+1 éves szakgimnáziumi 

képzés folyik, ahol az érettségi megszerzésén túl, pultos szakképe-
sítést kapnak tanulóink, valamint az 5. év végén vendéglátásszerve-
ző-vendéglős szakképesítést szereznek.

3 év alatt megszerezhető szakképesítéseink a következők: sza-
kács, pincér és cukrász. 

2 év alatt a következő rész-szakképesítéseket szerezhetik meg 
tanulóink: konyhai kisegítő és vendéglátó eladó. 

Iskolai tanműhelyekben biztosítjuk a gyakorlati képzést. A kilen-
cedik évfolyam elvégzését követően gyakorlati képzőhelyeken töltik 
tanulóink gyakorlati idejüket, ahol ösztöndíjat kapnak a diákok. 

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7530 Kadarkút, Fő utca 1. 
Telefon: 82/778-553
e-mail: kszcjalics@gmail.com 
web: http://kszcjalics.com
Tagintézmény-vezető: Iván László
Pályaválasztási felelős: Takácsné Paréj Beáta

Vár a JálICs, 
JelentKezz MárIs!

Kaposvári Szakképzési Centrum  
jálics ernő szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája  
és Szakiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető  
szakképesítés / végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén  
megszerezhető szakképesítés

vendéglátás-turisztika Pincér Vendéglátásszervező

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Cukrász 34 811 01

Pincér 34 811 03

Szakács 34 811 04

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 4 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Szakács 34 811 04 SNI

Szakiskolai képzések (képzési idő 2 év)

rész-szakképesítés neve OKJ száma

Konyhai kisegítő 21 811 01

Vendéglátó eladó 31 811 04

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

34 811 01 Cukrász 3 év

34 811 03 Pincér 3 év

34 811 04 Szakács 3 év
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Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 8660 Tab, Virág u. 12-14.  
Telefon: 82/525-150
e-mail: rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu 
web: http://www.rudnay-tab.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Szentesiné Kiss Katalin
Pályaválasztási felelős: Nagy Judit

Iskolánk Somogy megye északi részén, a Balaton déli partjához 
közel, Tabon található. 

A képzés szakgimnáziumban ügyvitel, rendészet és közszol-

gálat, turisztika, gépészet valamint villamosipar és elektronika 

ágazatokban folyik. A képzés 4+1 éves, mely azt jelenti, hogy  
12. évfolyam végén érettségiznek diákjaink és ezt követően plusz 
egy év alatt szerzik meg a választott szakmát.

A szakközépiskolai képzésben 3 év alatt sajátítják el tanulóink 
a választott szakma fogásait, melyben sokat segít a gazdálkodó 
szervezeteknél történő gyakorlati képzés (duális képzés). Támo-
gatott képzéseinkben résztvevők ösztöndíjban részesülnek. Lehe-
tőségük van ebben a képzési formában tanulóknak arra, hogy a 
szakmai vizsga után 2 év alatt érettségit szerezzenek.

A távolabb lakó diákoknak modern, jól felszerelt kollégium áll 
rendelkezésére.

Iskolánkról részletesebben a következő honlapon olvashat: 
http://www.rudnay-tab.sulinet.hu

Kaposvári Szakképzési Centrum  
rudnay gyula  

Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája  

és Kollégiuma

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Villamosipar és elektronika Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Elektronikai technikus 54 523 02

Gépészet Villamos berendezés szerelő és üzemeltető Mechatronikai technikus 54 523 04

Ügyvitel Ügyfélszolgálati ügyintéző Irodai titkár 54 346 03

Turisztika Szállodai recepciós Turisztikai szervező, értékesítő 54 812 03

Rendészet és közszolgálat Közszolgálati ügykezelő Közszolgálati ügyintéző 54 345 01

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Elektronikai technikus 1 év (szakmai érettségivel), 2 év (érettségivel)

Mechatronikai technikus 1 év (szakmai érettségivel), 2 év (érettségivel)

Irodai titkár 1 év (szakmai érettségivel), 2 év (érettségivel)

Turisztikai szervező, 
értékesítő 1 év (szakmai érettségivel), 2 év (érettségivel)

Autóelektronikai technikus 1 év (szakmai érettségivel), 2 év (érettségivel)

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Ipari gépész 34 521 04

Hegesztő 34 521 06

Mezőgazdasági gépész 34 521 08

Elektronikai műszerész 34 522 03

Női szabó 34 542 06

Villanyszerelő 34 522 04

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 34 582 02

Bádogos 34 582 02
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Iskolánk elmúlt 30 éve alatt a térség meghatározó intézményévé 
vált az építőipari, faipari, valamit az épültgépészeti szakemberek 
képzésében. Az iskolateremtés évei óta töretlen a fejlődésünk, 
amit az itt tanuló diákoknak és kollégáknak köszönhetünk.

A szállóigévé vált mondat „egy iskola felépítette önmagát” jelzi, 
hogy alapvető célunk a mai napig változatlan: alkotó szellemű, 
hivatástudattal bíró becsületes szakemberek képzése.

Intézményünkben a szakgimnáziumi képzés keretében az építé-

szeti és faipari műszaki szakterületen érettségi bizonyítvány, majd 
ezt követően magasépítő vagy faipari technikus oklevél szerezhető.

A 2017/18-as tanévtől a szakgimnáziumban, új ágazatokban 
is lehetőség nyílik a tanulásra ez pedig a szépészet, sport és a 

földmérés. 
A szakközépiskolai képzésekben részt vevő tanulóknak az épí-

tőipari szakmacsoportban, faipari szakmacsoportban, gépészeti 

szakmacsoportban szakmai bizonyítvány megszerzésére van le-
hetőségük. 

A hiányszakmát választók tanulmányi eredménytől függően 
ösztöndíjban részesülhetnek. Iskolánk rendelkezik a képzéshez 
szükséges tanműhelyekkel, informatikai termekkel, multifunkciós 
előadóteremmel, modellkészítő termekkel. Tanulóink megismer-
kedhetnek a számítógépes tervezéssel (CAD) és a korszerű CNC 
technológiával is.

Általános iskola elvégzését követően a 3 éves szakképzésbe, 
valamint a szakgimnáziumi képzésbe jelentkezhetnek a tanulók 
iskolánkba. A szakmai képzéseink mellett részszakképesítést 
adó HÍD-programra jelentkezhetnek azok, akik nem fejezték be az 
általános iskolai tanulmányaikat.

Az érettségi vizsgával rendelkezők kozmetikus, magasépítő 
technikus és faipari technikus kétéves képzésre jelentkezhetnek.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7400 Kaposvár, Cseri u. 6.
Telefon: 82/318-213, 82/320-749
e-mail: epitoipari@epitoipari-kap.sulinet.hu 
web: www.epitoipari-kap.sulinet.hu • fb.: /epitoipari
Tagintézmény-vezető: Agócs Attila
Pályaválasztási felelős: Mészáros János

Kaposvári Szakképzési Centrum  
lamping józsef műszaki 

Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Építőipar 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló Magasépítő technikus 

Faipar 52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező Faipari technikus

Sport 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr Sportedző (labdarúgás)

Szépészet 52 815 04 Szépségtanácsadó Kozmetikus

Szépészet 52 815 03 Férfi fodrász-borbély Fodrász 

Földmérés 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Építőipar 52 481 01 Digitális műszaki rajzoló Mélyépítő technikus 

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Ács 34 582 01

Tetőfedő 34 582 15

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Kőműves 34 582 14

Asztalos 34 543 02

Szárazépítő 34 582 10

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09

Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő 34 582 12

Bádogos 34 582 02

Burkoló 34 582 13

Kárpitos 34 542 05

Kőfaragó, műköves és épületszobrász 34 582 07

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 34 582 05

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Magasépítő technikus 2 év

Faipari technikus 2 év

Kozmetikus 2 év



pályaválasztás 2018.

24

Légy Te is Szigetis! – biztos tudás, biztos elhelyezkedés, életre szóló hivatás.

Az iskola immár 70 éve képez egészségügyben és szociális területen dolgozó szakembereket. A 2015/16-os tanévtől megújult kör-
nyezetben, új iskolában kezdődött meg az oktatás. A tanítás korszerű oktatási környezetben, jól felszerelt demonstrációs- és előadó-
termekben zajlik. Az Erasmus+ mobilitási projekt keretében lehetőség nyílik arra, hogy külföldi szakmai gyakorlaton vegyenek részt 
tanulóink Németországban illetve olaszországban.

A nyolcadikos tanulók részére általános ápolási és egészségügyi asszisztens (szakgimnázium) és szociális gondozó és ápoló 
(szakközépiskola) képzés indul. A szakgimnáziumi képzés során a kilencedik osztálytól egészségügyi elméleti és gyakorlati oktatás 
kezdődik. Az érettségi után 1 év alatt gyakorló ápoló, újabb 1 év után ápoló végzettség szerezhető. A három évfolyamos szakközépis-
kolai képzés során egészségügyi, valamint szociális elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása kezdődik, a gyakorlat idősotthonokban, 
szociális intézményekben, és a kórház különböző osztályain történik. 

A szakmai gyakorlatot tanulószerződés keretében végzik tanulóink. Hiányszakmai besorolás esetén tanulmányi ösztöndíjra van le-
hetőség. Érettségi után pályázz és részesülj Te is az „Ápoló leszek!” ösztöndíjban!

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 14/D
Telefon: 82/512-935
e-mail: szigeti@euszki-kap.sulinet.hu 
web: www.euszki-kap.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Veiger Katalin
Pályaválasztási felelős: Lőrincz Anikó

Kaposvári Szakképzési Centrum  
szigeti-Gyula jános 

Egészségügyi  
Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Egészségügy
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens  
(szakgimnázium) OKJ: 52 720 01 Gyakorló ápoló OKJ (54 723 01)

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Gyakorló ápoló (52 723 01) 1 év

Gyakorló ápoló (54 723 02) 2 év

Ápoló (55 723 01) 1 év

Gyakorló csecsemő és gyermekápoló (54 723 03) 2 év

Csecsemő és gyermekápoló (55 723 02) 1 év

Fizioterápiás asszisztens (54 725 03) 2 év

Gyakorló szövettani asszisztens (54 725 05) 2 év

Kardiológiai és angiológiai asszisztens (54 725 06) 2 év

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Szociális gondozó és ápoló 34 762 01 
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Sokan, ha meghallják a „Gépipari”, a „Gépész” vagy az „Eötvös” szót, 
mindjárt az 1962-ben alapított kaposvári középiskolára gondolnak. 
Mindez sokat elárul az intézményről: ahhoz ugyanis, hogy az iskola 
nevéből egyszavas fogalom váljék, nem elegendő a puszta elhatá-
rozás, nem elég a fenntartó szervek, az oktatáspolitikai szakembe-
rek akarata. Csak akkor működik a dolog, ha az iskolának termé-
keny hagyománya, eseménydús története, tanárnak és tanulónak 
átélhető, gazdag, közös múltja és a jövőben bízó jelene van.

Felkészült pedagógusainkkal, innovatív elképzeléseinkkel, a ta-
nulóink egyéni fejlesztésével mindenkinek biztosítjuk a számára 
leginkább megfelelő felkészítést: minden tanulónak versenyképes 
szakmai képzést, a tehetségeknek a tehetségük kibontakoztatását, 
a lemaradóknak a felzárkózás lehetőségét. Munkánk sikerességét 
bizonyítják diákjaink tanulmányi-, művészeti- és sportversenyeken 
elért, országosan is kiemelkedő eredményei, valamint az érettségi- 
és a szakmai vizsgák eredményei is.

Az iskola élete maga a folytonos változás, ami elsősorban az 
évente érkező új tanulóknak köszönhető. Főleg őket, a leendő „gé-
pészeseket” szeretnénk megszólítani, de mindenkit szeretettel vá-
runk, aki megismerkedne Kaposvár egyik legdinamikusabb oktatási 
intézményével, amelynek történetét már több mint fél évszázada 
írja együtt diák és pedagógus, közös feladatának tartva az iskola 
szellemi rangjának felemelését és magasban tartását.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7400 Kaposvár, Pázmány P. u. 17. 
Telefon: 82/528-190, fax: 82/528-199
e-mail: kaposvari.eotvos@gmail.com 
web: www.elmki.sulinet.hu
Tagintézmény-vezető: Weimann Gáborné
Pályaválasztási felelős: Petes L. Tamás

Kaposvári Szakképzési Centrum  
Eötvös Loránd 

műszaki szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája  

és Kollégiuma

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Rendészet és közszolgálat Közszolgálati ügykezelő 52 345 04 Közszolgálati ügyintéző 54 345 01
Sport (honvédelmi fakultáci-
óval)** Regeneráló balneoterápiás masszőr 51 726 01 Sportedző 54 813 02

Informatika (angol nyelvi 
előkészítővel +1 év) Irodai informatikus 52 481 02 Műszaki informatikus 54 481 05

Távközlés Távközlési üzemeltető 52 523 01 Távközlési tecnikus 54 523 05

Gépészet Gyártósori gépész 31 521 10 Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03

Gépészet Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 52 522 04 Mechatronikai technikus 54 523 04

Közlekedésgépész
Kerékpárszerelő 31 525 01 és Építő- és anyagmozgató gép 
kezelője (Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány)  
32 582 02

Autószerelő 54 525 02

Villamosipar- és elektronika PLC programozó 51 523 01 Elektronikai technikus 54 523 02

**Egyéb információ: Amennyiben lehetőségünk lesz a „Honvéd kadét” képzést elindítani, akkor nem indítjuk a sportedző képzést honvédelmi fakultációval.

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Hegesztő 34 521 06

Ipari gépész 34 521 04

Gépi forgácsoló 34 521 03

Villanyszerelő 34 522 04

Elektronikai műszerész 34 522 03

Karosszérialakatos 34 525 06

Járműfényező 34 525 03

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Gépgyártástechnológiai technikus 54 521 03 2 év

Műszaki informatikus 54 481 05 2 év

Elektronikai technikus 54 523 02 2 év

Autószerelő 54 525 02 2 év

Villanyszerelő (közismeret nélkül) 34 522 04 2 év

Szerszámkészítő (közismeret nélkül) 34 521 10 2 év
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Az 1911-ben alapított intézményünk a megye egyik legnagyobb 
iskolája, amely tradíciókkal rendelkezik a kereskedelmi - marke-
ting, valamint a vendéglátó- idegenforgalmi szakmacsoportba 
tartozó szakmai képzésekben. Az intézmény nevelőtestülete soha 
nem zárkózott el a pedagógiai újításoktól. Az elmúlt 5-6 évben 
több sikeres hazai és Európai Uniós pályázatunk is volt.

Mindenkori célunk, hogy a diákok tanulását minőségileg fejlesz-
szük, biztosítani kívánjuk számukra a tanulási tapasztalatok szé-
les körét, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket 
és igényeiket. 

A szakmai képzéshez megfelelő tárgyi eszközökkel rendelke-
zünk. Könyvtár, taniroda, nyelvi labor és jól felszerelt tanműhelyek 
állnak a tanulók rendelkezésére. Elsősorban azokat a fiatalokat 
várjuk iskolánkba, akik a kereskedelem vagy a vendéglátás terüle-
tén képzelik el jövőjüket.

A nappali tagozatos tanulóinknak külföldi gyakorlati lehetőséget 
biztosítunk Horvátországban és Ausztriában, ahol lehetőség nyí-
lik a megszerzett szakmai kompetenciák bővítése, idegen nyelvi 
kommunikáció fejlesztése szakmai felügyelet mellett, mindezt 
ösztöndíj-támogatással.

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai u. 15. 
Telefon: 82/511-995 
e-mail: titkarsag@szechenyi-kaposvar.hu
web: www.szechenyi-kaposvar.hu
Tagintézmény-vezető: Kárász László
Pályaválasztási felelős: Malatinszky Zoltán 

Kaposvári Szakképzési Centrum  
széchenyi istván  

Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari  
Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Kereskedelem Eladó 54 341 01 Kereskedő

Vendéglátóipar Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Eladó 34 341 01

Cukrász 34 811 01

Pincér 34 811 03

Szakács 34 811 04

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

34 341 01 Eladó 2 év

34 811 01 Cukrász 2 év

34 811 03 Pincér 2 év

34 811 04 Szakács 2 év

54 341 01 Kereskedő 2 év

54 811 01 Vendéglátásszervező 2 év
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Intézményünket 1911-ben alapították, a jogutód a Kaposvári 
Szakképzési Centrum Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakgim-
náziuma, jelenleg a Szent Imre utca 2 szám alatt működik.

Intézményünk tanirodával, 22.000 kötetes könyvtárral, informa-
tikai és ügyviteli szaktantermekkel rendelkezik. Tagjai vagyunk 
a felsőoktatási HBoNE hálózatnak (Hungarnet). 1997 óta ECDL 
vizsgaközpont vagyunk, tanulóink nagy része az érettségi mellé 
ezen bizonyítványt is megszerezheti.

Négy szakmacsoportban - közgazdaság, közlekedés, szállít-
mányozás és logisztika, ügyvitel, valamint informatika területe-
in - képezünk diákokat közép- és emelt szintű érettségire épülő 
szakmákra, melyek a munkaerőpiacon keresettek. Közel ötven 
főállású pedagógus és tíz technikai dolgozó, valamint 5-600 ta-
nuló népesíti be az épületet.

Iskolánk tagja a pénzügyi-gazdasági kultúra terjesztését célul 
kitűző Pénziránytű és a PénzSztár Hálózatoknak.

A 4 éves közgazdasági szakgimnáziumi képzés keretében a ta-
nulók a közgazdasági szakgimnáziumi kerettanterv szerint tanul-
nak és a 12. év végén érettségi, valamint szakmai érettségi-ké-
pesítő vizsgát tesznek.  Érettségi vizsga után 1 év alatt oKJ-s 
szakképzés keretében további végzettséget lehet szerezni.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203027
Cím: 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 2.
Telefon: 82/420-526, fax: 82/415-233
e-mail: noszlopykszki@gmail.com
web: www.kozgazdasagi.hu • fb.: /kszcnoszlopy
Tagintézmény-vezető: Keczeli László
Pályaválasztási felelős: Faragó Gabriella

Kaposvári Szakképzési Centrum  
Noszlopy gáspár 

Közgazdasági  
Szakgimnáziuma

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsga előtt szakmai vizsgával megszerezhető 
mellék-szakképesítés

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

XL. Közlekedés,  
szállítmányozás és logisztika 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

XXIV. Közgazdaság 52 345 06 Pályázati támogatási asszisztens 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

XXV. Ügyvitel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár

XIII. Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 481 02 Gazdasági informatikus

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év
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A Siófoki Szakképzési Centrum a hagyományost a leg-
modernebbel, a helyi értékeket a globális ismeretekkel 
egyesíti. öt olyan középiskola állt csatarendbe, a tudás-
ra vágyók érdeklődésének felkeltéséért, amelyek tud-
ják, hogy mit akarnak. A Siófoki Szakképzési Centrum 
2015. július 1-én alakult meg, mint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium fenntartása alatt, önállóan gazdálkodó, 
többcélú köznevelési intézményként. 

A Centrum jogelődje a Somogyi Térségi Integrált Szak-
képző Központ volt, mely egy még nagyobb integrált in-
tézményként fogta össze a megye 9 szakképző iskoláját 
Siófoktól Barcsig. Alapfeladatunk a szakgimnáziumi és 
szakközépiskolai, valamint a Köznevelési Hídprogramok 
keretében folyó nevelés és oktatás, valamint a felnőttok-
tatás és felnőttképzés. 21 szakmacsoportban összesen 

184 szakképesítés megszerzését teszi lehetővé intéz-
ményünk a középiskolás, valamint felnőtt korosztály 
részére. A Centrumban és annak tagintézményeiben 
dolgozó kollégáink különlegeset, és egyedit kínálnak az 
itt tanulóknak. A legmenőbb dolgokat: piacképes tudást, 
szakmát és érettségit, kreativitást, önbizalmat az élet-
hez. Mindezt számunkra a világ egyik legszebb helyén, 
végig a Balaton mentén. Egy érettségi önmagában ma 
már nem biztosít sok lehetőséget a fiatalok számá-
ra, egy vagy akár két szakmával párosítva viszont már 
kiváló ajánlólevél a sikerhez. Aki a Siófoki Szakképzési 
Centrumot, és annak valamelyik iskoláját választja, már 
tett egy komoly lépést abba az irányba, hogy a lehető 
legjobbat és legtöbbet hozza ki magából.

siófoki szAkképzési centrum

Siófoki Szakképzési Centrum

Székhely: 8600 Siófok Kálmán Imre sétány 3.
Telefon: 84/310-414

Honlap: www.siofokiszc.hu  
E-mail: centrum@siofokiszc.hu

Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 8700 Marcali, Hősök tere 3. 
Telefon: 85-510-130
web: http://marcaliszaki.hu  
E-mail: info@marcaliszaki.hu

Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 8640 Fonyód, Béke utca 1. 
Telefon: 85/361-510 
web: http://www.bacsak.hu  
E-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu

Siófoki SZC Mathiász János Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41. 
Telefon: 85-351-316
web: http://www.mathiasz.hu  
E-mail: mathiasz@liveedu.mathiasz.hu

Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 8600 Siófok, Bakony utca 2. 
Telefon: 84/310-857 
web: http://www.baross-siofok.hu  
E-mail: bgszki@liveedu.baross-siofok.hu

Siófoki SZC Krúdy Gyula Szakgimnáziuma  

és Szakközépiskolája

Cím: 8600 Siófok, Koch Róbert utca 8. 
Telefon: 84-310-029

web: http://krudy-siofok.hu  
E-mail: krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu
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a jó szakma felér egy diplomával! 
Különösen igaz ez napjainkban, amikor a jól képzett szakmunká-
sok iránt hatalmas a kereslet, és jövedelmük is gyakran túlszár-
nyalja a magasabb iskolát végzettekét. Az, hogy valaki egy szak-
ma mesterének mondhatja magát, nemcsak dicsőség, hanem a 
biztos jövő záloga is.

A Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
több mint fél évszázados múltra tekint vissza, hatalmas tapasz-
talattal rendelkezik a szakemberképzés terén. Kétféle oktatási for-
ma közül választhatnak az ide jelentkező diákok. A szakgimnáziu-
mi képzés során négy év alatt érettségi bizonyítványt, és szakmai 
végzettséget, az ötödik év elvégzésével pedig technikusi végzett-
séget szerezhetnek. A szakközépiskolában először három éves 
szakmai képzés vár a fiatalokra, melynek végén szakmunkás-bi-
zonyítványt, majd további két év alatt érettségit szerezhetnek. 

A szakmai kínálat kialakításakor fontos szempont, hogy a meg-
szerzett végzettséggel biztos munkahelyet találjanak a diákok.  
A duális képzésnek köszönhetően a gyakorlati oktatás külső part-
nereknél történik, akik a tanulószerződés keretében különböző 
juttatásokban (ösztöndíj, étkezési utalvány, munkaruha, stb.) ré-
szesítik a tanulókat. Ezen kívül a hiányszakmák esetében a tanul-
mányi eredménytől függően különböző mértékű állami ösztöndíj 
is megilleti a diákokat. 

Emellett barátságos, segítő környezet, felkészült pedagógusok 
és jó hangulatú programok várják a hozzánk jelentkezőket.

A Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája a 
tanítási év minden napján szeretettel várja az érdeklődőket telefo-
non és személyesen egyaránt!

Keress minket a facebook-on is!

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203050
Cím: 8700 Marcali, Hősök tere 3.
Telefon: 85/510-130
e-mail: marcali.szki@gmail.com 
web: www.marcaliszaki.hu
Tagintézmény-vezető: Kerner Krisztina
Pályaválasztási felelős: Szabó Gyula

Siófoki Szakképzési Centrum  
Marcali Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Gépészet 52 522 04 Villamos berendezés szerelő és üzemeltető 54 523 04 Mechatronikai technikus

Informatika 52 481 02 Irodai informatikus 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Ipari gépész 34 521 04

Gépi forgácsoló 34 521 03 

Eladó 34 341 01 

Cukrász 34 811 01 

Szakács 34 811 04

Pincér 34 811 03

Bőrdíszműves 34 542 01

Női szabó 34 542 06

Pék 34 541 05

Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02

CNC gépkezelő  
(gépi forgácsoló végzettséggel) 1 év 35 521 01

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 2 év

5434401 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 2 év
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A Siófoki SZC Bacsák György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolá-
ja Fonyódon több mint negyven esztendeje meghatározó tényezője 
a dél-balatoni térség ipari és kereskedelmi szektorának. 2004-ben a 
Fonyódhoz kötődő, nemzetközi hírű tudós, polihisztor Bacsák György 
nevét vette fel iskolánk. 

2018 szeptemberében a szakgimnáziumban rendészeti, kereskedel-
mi, közművelődés és turisztika ágazatban, a szakközépiskolában vil-
lanyszerelő, lakatos, hegesztő, kőműves, festő és eladó képzéssel vár-
juk a hozzánk jelentkezőket. Kollégiumi elhelyezést a fonyódi Balaton 
Kollégiumban kaphatnak az azt igénylő diákok.

Rendkívül büszkék vagyunk az elmúlt majdnem négy évtized sport- 
és versenyeredményeire, hiszen tanulóink számtalan megyei, regionális 
és országos megmérettetésen értek el kiváló helyezést. Minden tanév-
ben részt veszünk többek között az Országos Szakiskolai Közismere-
ti Tanulmányi Versenyen, az Implom József Helyesírási Versenyen, a 
Kenguru Nemzetközi Matematikaversenyen és a Ránki György Törté-
nelemversenyen.  A Szakma Kiváló Tanulója versenyen többször kerül-
tek országos döntőbe tanulóink, ahol dobogós helyezéseket is elértek.  
A siófoki díszcsomagoló versenyen rendre a dobogón végez csapatunk. 
Élénk sportélet jellemzi iskolánkat: csapataink rendre sikeresen szere-
pelnek a különböző labdarúgó és strandfoci tornákon, atlétikai, rendé-
szeti és honvédelmi versenyeken, sárkányhajó csapatunk is van.

Iskolánkról, annak mindennapjairól, eredményeinkről intézményünk 
rendszeresen frissített honlapján tájékozódhatnak a www.bacsak.hu 
címen, Facebook-oldalunkon (www.facebook.com/bacsak.fonyod), il-
letve Youtube-csatornánkon.

Iskolánk pályaválasztási promóciós filmjét Szerezz Szakmát Fonyó-
don! címmel itt tekinthetik meg a Youtube-on: https://www.youtube.
com/watch?v=zCBHe-mEHos
Nyílt nap: 2018. november 8., december 3.

Partnereink

Szoros kapcsolatot tartunk fenn Fonyód Város Önkormányzatával, vá-
rosunk oktatási és kulturális intézményeivel, a Somogyi Kereskedelmi 
és Iparkamarával, kereskedelmi cégekkel, vállalkozókkal.

Tanulóink gyakorlati képzésének biztosítása érdekében több évtize-
des partneri együttműködést ápolunk a térségünkben működő, jelentős 
gazdasági potenciált képviselő cégekkel, pl: Ferroflex Kft, SPAR Magyar-
ország Kereskedelmi Kft, TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt., FONY-SAT 
Kft., Hűtő-Klíma Kft., Lengyeltóti COOP Kereskedelmi Zrt.  

Projektek, események
Iskolánk minden évben György-nap táján rendezi meg hagyományos 
Bacsák-napi rendezvényét, amely során megemlékezünk iskolánk név-
adójáról, s tartalmas programokkal igyekszünk valódi közösségi élmé-
nyekhez juttatni diákjainkat. 

Az elmúlt évek projektjei közül kiemelkedik a Re-Akció nevű, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács által szervezett rendvédelmi bemutató, a költé-
szet napja alkalmából iskolánk tanulói és dolgozói által megvalósított 
Nagy Versmondás, illetve több tematikus héttel is igyekeztünk színesí-
teni diákjaink mindennapjait.

A fentieken túl minden esztendőben igyekszünk magas nívójú mű-
sorokkal emlékezni nemzeti ünnepeinkre és a karácsonyra. November 
5-én és december 3-án nyílt nappal várjuk a hozzánk készülő általános 
iskolai tanulókat, s természetesen részt veszünk minden olyan pályavá-
lasztási rendezvényen, amelyre meghívást kapunk.

A színvonalas elméleti képzésekhez szükséges technikai felszerelt-
ség megléte mellett informatikai laborjainkban és villanyszerelő, eladó, 
festő, kőműves, hegesztő, lakatos tanműhelyeinkben igyekszünk a leg-
magasabb színvonalú szakmai oktatást biztosítani diákjaink számára.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203050
Cím: 8640 Fonyód, Béke u. 1.
Telefon: 85/361-510
e-mail: iskola@liveedu.bacsak.hu 
web: www.bacsak.hu • fb.: /bacsak.fonyod
Tagintézmény-vezető: Homor Judit
Pályaválasztási felelős: Kovács Tibor

Siófoki Szakképzési Centrum  
bacsák györgy  

Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szak-
képesítés / végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Közművelődés XXXIX 52 345 07 Rendezvényszervező 54 345 02 Közművelődési és közönségkapcsolati szakember
Rendészet és közszolgálat XXXVIII 52 345 04 Közszolgálati ügykezelő 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes
Kereskedelem XXVI 34 341 01 Eladó 54 341 01 Kereskedő
Közgazdaság XXIV 52 345 06 Pályázati támogatási asszisztens 54 344 01 Pénzügyi számviteli ügyintéző  
Turisztika XXVIII 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 03 Turisztikai szervező értékesítő
Szociális III 34 762 01 Szociális gondozó és ápolónő 54 762 02 Szociális asszisztens

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XI. 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 54 841 11 logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Épület és szerkezetlakatos 34 582 03

Hegesztő 34 521 06

Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 34 582 05

Elektronikai műszerész 34 522 03

Villanyszerelő 34 522 04

Kőműves 34 582 14

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Ács 34 582 01

Eladó 34 341 01

Szociális gondozó és ápolónő 34 762 01

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 346 03 Irodai titkár 2 év

54 341 01 Kereskedő 2 év

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év
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A Siófoki SZC Mathiász János Gimnáziuma, Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája a Balaton déli partján, Balatonbogláron 

várja a továbbtanulókat. 
Színvonalas és elismert képzésekkel várjuk az informatika, az 

ügyvitel és a hagyományos képzési irányunkat képviselő kertész, 
valamint szőlész-borász szakmák iránt érdeklődőket.

Tanulóink második otthonukra lelhetnek a Mathiászban, hiszen 
segítőkész, megértő pedagógusainkhoz tanórán és tanórán kívül 
is bizalommal fordulhatnak.

Minden tantermünkben számítógép, projektor és több esetben 
interaktív tábla is támogatja az oktatást épületeink teljes internet 
lefedettsége mellett. 

Iskolánkban TELC nyelvvizsga felkészítés, ECDL vizsgaközpont, 

CISCo Hálózati Akadémia és Microsoft IT Akadémia is működik. 
A városunkban működő Nemzeti Kézilabda Akadémián (NEKA) a 

legtehetségesebb kézilabdázó tanulóink magas színvonalú edzői 
irányítással és körülmények között fejlődhetnek. Ugyanitt uszoda, 
kondicionáló terem és szabadtéri sportpályák állnak a sportolni 
vágyók rendelkezésére.

Minden diákunk számára ingyenes kollégiumi elhelyezést biz-
tosítunk az ország egyik legszínvonalasabb és legfelszereltebb 
kollégiumában, ami az iskola főépületének szomszédságában 
található.

A Nemzeti Kézilabda Akadémiába jelentkezők kivételével felvé-
teli vizsga nincs, a jelentkezők rangsorolása az általános iskolai 
eredmények alapján történik.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203050
Cím: 8630 Balatonboglár, Szabadság u. 41.
Telefon: 85/351-316; 30/869-4895; 30/436-5773
e-mail: mathiasz@liveedu.mathiasz.hu 
web: www.mathiasz.hu
Tagintézmény-vezető: Balog Krisztián
Pályaválasztási felelős: Göncz Mónika

JelentKezzen 
hozzánK!

 

Szerezzen végzettséget  

és a sikeres elhelyezkedés, 
 vagy továbbtanulás 

 nem maradhat el!

Siófoki Szakképzési Centrum  
mathiász jános Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Informatika Irodai informatikus Informatikai rendszerüzemeltető

Informatika Irodai informatikus Szoftverfejlesztő

Ügyvitel Ügyfélszolgálati ügyintéző Irodai titkár

Sport Regeneráló balneoterápiás masszőr Kézilabda sportedző

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Kertész  34 622 02

Számítógép-szerelő, karbantartó 34 523 02

Szőlész-borász 34 541 06

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Informatikai rendszerüzemeltető 2 év

Szoftverfejlesztő 2 év

Irodai titkár 2 év

Kézilabda sportedző 2 év
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Páratlanul szép környezetben lévő intézményünkben 500 diák 
számára 15 szakmában biztosítjuk a magas szintű szakképzést 
és a piacképes szaktudás elsajátításának lehetőségét. Komoly 
szakmai felkészültségünket mutatja, hogy a jelentkezők ~95 %-a 
tesz sikeres érettségi, szakmai, technikusi vizsgát. 

Tanulóinkat iskolaépületünkben – mely közvetlenül a Balaton 
partján áll – interaktív táblákkal és LCD televíziókkal felszerelt, 
modern tantermek, szaktermek, környezetvédelmi, nyelvi és infor-
matikai laborok, valamint könyvtár, stúdió és sportpályák várják. 
Tanműhelyünkben diákjaink öt, csúcstechnológiával felszerelt 
műhelyben, professzionális eszközök segítségével sajátíthatják el 
a szakmákat. A felejthetetlen diákévek alatt nagy hangsúlyt kap 
a tradicionális értékek átadása. Iskolánk kedvelt programjai közé 
tartozik a Strandfoci Bajnokság, a Baross Kupa, a Baross-nap, a 
Kerékpáros Túranap, a Gyalogos Túranap, az elsősavató, szala-
gavató, ballagás is. Ezen kívül a diákok tanulmányi, szakmai és 
sportversenyeken, egészségnevelési rendezvényeken, környezet-
védelmi projektekben, témaheteken, kirándulásokon, kulturális 
programokon, interaktív bemutatókon, Nyimben önkéntes mun-
kában vehetnek részt.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203050
Cím: 8600 Siófok, Bakony u. 2.
Telefon/fax: 84/310-857
e-mail: bgszki@liveedu.baross-siofok.hu 
web: www.baross-siofok.hu • fb.: /Baross.Siófok
Tagintézmény-vezető: Kispéter Sándor
Pályaválasztási felelős: Stefán László

Siófoki Szakképzési Centrum  
baross gábor 

Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Szépészet Férfi fodrász-borbély Fodrász 54 815 01 

Környezetvédelem-vízgazdál-
kodás 

Hulladék-felvásárló és -gazdálkodó Környezetvédelmi technikus 54 850 01 

Épületgépészet Gázhegesztő Épületgépész technikus 54 582 01 

Informatika Irodai informatikus Műszaki informatikus 54 481 05 

Informatika Irodai informatikus Gazdasági informatikus 54 481 02

Közlekedésgépészet Kerékpárszerelő Autószerelő 54 525 02 

Egészségügy Általános ápolási és egészségügyi asszisztens Gyakorló ápoló 54 723 02 

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Asztalos 34 543 02

Gépi forgácsoló 34 521 03

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Hegesztő 34 521 06

Ipari gépész 34 521 04

Karosszéria-lakatos 34 525 06

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 34 582 09

Női szabó 34 542 06

Villanyszerelő 34 522 04
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„eGy jó szAkmA A krúdybAn=jobb jövő!”

Iskolánk, nagy múltú, szép hagyományokkal rendelkező intézményként a munkaerő-piaci igényekhez igazodva, a kereskedelem, a ven-
déglátás, a turisztika, logisztika és a közgazdaság területén képez szakembereket. 

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy korszerű, versenyképes tudást biztosítsunk mind a továbbtanulni szándékozóknak, mind a szak-
mát elsajátítani, abban elhelyezkedni kívánó diákjainknak. Arra törekszünk, hogy tanítványainkat felkészítsük az életre, hogy aztán 
önálló, felelősségteljes, boldog és kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak. Célunk, a szakma szeretetére nevelés mellett, az általános 
műveltség és az innovatív képességek kibontakoztatásának megalapozása is. Alapelvünk, hogy az iskola minden szinten nyitott legyen 
a diákok előtt: szakmai kirándulások, bemutatók, színes programok gondoskodnak a tanulók megfelelő képzéséről. Mind országos, 
mind saját szervezésű szakmai versenyeken szép eredményeket érnek el évről-évre diákjaink.

A felvételi eljárás rendje: Felvételi vizsga nincs, de az SZVK-ban meghatározott pályaalkalmassági, valamint egészségügyi előírások-
nak meg kell felelni! Az általános iskola 7. tanév végi és 8. félévi elért matematika, idegen nyelv, történelem, magyar nyelv és irodalom 
tantárgyakból elért eredményeik alapján értékeljük a jelentkezőket.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 203050
Cím: 8600 Siófok Koch Róbert u. 8.
Telefon: 06/84 310-029, fax: 06/84 313-336
e-mail: krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu 
web: www.krudy-siofok.hu
Tagintézmény-vezető: Tóth Krisztina
Pályaválasztási felelős: Olasz Erzsébet

Siófoki Szakképzési Centrum  
Krúdy gyula 

Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető  
szakképesítés / végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XI. 51 344 11 Vállalkozási ügyintéző 54 841 11 Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

Turisztika XXVIII 52 812 01 Szállodai recepciós 54 812 01 Idegenvezető, 54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő

Kereskedelem XXVI 34 341 01 Eladó 54 341 01 Kereskedő, 54 341 02 Kereskedelmi képviselő

Közgazdaság XXIV 52 345 06 Pályázati-támogatási  
asszisztens

54 344 01  Pénzügyi- számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási 
és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő

Vendéglátóipar XXVII 34 811 03 Pincér 54 811 01 Vendéglátásszervező

 Ügyvitel XXV. 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző 54 346 03 Irodai titkár

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Eladó 34 341 01

Cukrász 34 811 01

Pincér 34 811 03

Szakács 34 811 04

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 344 01  Pénzügyi- számviteli ügyintéző 2 év

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő 2 év

54 811 01 Vendéglátásszervező 2 év
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Iskolánk névadója Kolping atya, aki az 1850-es években a cipész-
mesterséget félretéve választotta a papi hivatást. Azzal segítette 
az iparos-legényeket, hogy családias közösségeket hozott létre 
számukra, amelyekben a tanulmányaikat eredményesebben foly-
tathatták, és szociális támogatást is kaptak. Az ő nyomdokában 
járnak országszerte a Kolping szakképző iskolák.
iskolánk sajátosságai:
�� Keresztény értékrenden alapuló nevelés-oktatás
�� Emberileg és szakmailag elkötelezett nevelőtestület, szerető, 
elfogadó, családias légkör
�� Kis létszámú tanulócsoportok, valódi, személyre szóló törődés 
és felelősségvállalás
�� Egyénre szabott foglalkozások a tehetséges és a segítségre 
szoruló diákoknak is
�� Sajátos nevelési igényű, tanulási, beilleszkedési nehézsé-
gekkel küzdő fiatalok szakszerű nevelése szerető, elfogadó, 
bizalomteli légkörben.
�� Minőségi szakképzés korszerűen felszerelt iskolai tanműhe-
lyekben, amelyekben termelőmunka is folyik
�� Érettségi bizonyítvány megszerzésének a lehetősége
�� Kollégiumi elhelyezés igényes, családi ház jellegű épületben.
�� Napi mozgás, sportolási lehetőség biztosítása
�� Kulturált, igényes, személyiségfejlesztő szabadidő-eltöltés

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 206608
Cím: 7561 Nagybajom, Templom u. 5.
Telefon: 82/356 052, 06/20 478-4408 (igazgató)
e-mail: nagybajom@okt.koszisz.hu 
web: www.kolpingnagybajom.hu
Tagintézmény-vezető: Laki-Lukács Péter

Nagybajomi Kolping 
Katolikus Szakközépiskola 

és Kollégium

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Asztalos 34 543 02

Ács 34 582 01

Burkoló 34 582 13

Cukrász 34 811 01

Épület és szerkezetlakatos 34 582 03

Festő, mázoló, tapétázó 34 582 04

Kőműves 34 582 14

Női szabó 34 542 06

Pék 34 541 05

Pék-cukrász 34 541 11

Szakács 34 811 04

eGyéb fenntArtÁsú iskolÁk
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Iskolánk a Nagyváthy János Ipari és Mezőgazdasági Szakközép-
iskola és Szakmunkásképző Intézet valamint Somogy Megye ön-
kormányzatának Gimnáziuma és Szakközépiskolája összevoná-
sával alakult az 1995- ös tanévben.

Az intézmény névadójának - Nagyváthy Jánosnak - komoly sze-
repe volt az 1792-ben alapított református gimnázium megszer-
vezésében. 1953-ban Ipari Iskolát is alapítottak Csurgón, amely 
1976-ban egyesült a Mezőgazdasági Szakiskolával. Így alakult 
meg a Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakmunkásképző In-
tézet. Többszöri névváltoztatás után az intézmény felvette Nagy-
váthy János nevét.

2013. szeptember 1-jén a Nagyváthy Középiskola a Kolping ok-
tatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet fenntartásába 
került, és újra önállóan működik. Az iskola a korábbi évekhez ha-
sonlóan látja el nevelési és oktatási feladatait. Egyházi kötődésű 
intézményként kötelező a felekezeti hit- és erkölcsoktatás.

 

szAkmAi képzések  
(szAkközépiskolA, 3 éves képzés)
�� mezőgazdasági gépész: A képzés során a „T” mezőgazdasági 
vontató jogosítvány megszerzése lehetőség és követelmény, 
amely díjmentes.
�� ipari gépész: Ez a szakma hiányszakmaként nyilvántartott 
szakma. A szakmai képzések során lehetőség van gazdálkodó 
szervezetéknél tanulószerződéssel végzett szakmai gyakorlatra. 
�� szociális gondozó és ápoló: A szakmai képzés során pszicho-
lógiai, jogi, egészségügyi, ápolási gondozási ismereteket sajá-
títanak el a tanulók.
�� Hegesztő: Ez a szakma keresett a gépészetben, és széles kör-
ben alkalmazott a szereléstechnikában

új képzések:
�� kertész: A képzés során a kertészeti növények, kultúrák szapo-
rításától kezdődően azok gondozásáig elsajátítják az elméleti 
és gyakorlati tudnivalókat, így a parkgondozástól a borászatig 
széleskörűen hasznosítható tudást szereznek.

�� családi gazdálkodó: Egy teljesen új szakma elsajátítására 
nyújt lehetőséget, mely mezőgazdasági vállalkozóvá vagy 
őstermelővé váláshoz teljes körű adminisztratív és gyakorlati 
gazdálkodási tudást ad. Az uniós pályázatok benyújtásához ez 
a szakképesítés többlet pontot jelent.

szAkGimnÁziumi képzések (4 éves képzés)
Érettségire való felkészítés mellett OKJ szakmát ad a 4. év végén, 
melyet lehetőség nyílik 1 év szakgimnáziumra való technikumi vég-

zettségre kiegészíteni.
�� Pedagógiai ágazat: oKJ 32 140 01 Óvodai dajka + érettségi
�� Agrár gépész ágazat: oKJ 51 621 01 Agrár vállalkozó +érettségi

érettséGire épülő szAkGimnÁziumi képzések 
(1 éves képzés)
�� mezőgazdasági gépésztechnikus: A szakmai képzés célja 
műszaki, mezőgazdasági és közgazdasági ismeretekkel ren-
delkező szakember képzése. 
A képzés során a „T” mezőgazdasági vontató jogosítvány 
megszerzése lehetőség és követelmény, amely díjmentes.
�� Gyógypedagógiai segítő munkatárs: Közreműködik a fogya-
tékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, 
oktatási feladatokban. 
�� pedagógiai-és családsegítő munkatárs: Részt vesz a köz-
vetett pedagógiai munkában, illetve annak előkészítésében. 
Közreműködik a tanórai, a tanórán és intézményen kívüli, és 
az óvodai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 202724
Cím: 8840 Csurgó, Iharosi u. 2.
Telefon: 82/471-353
e-mail: kolping.nagyvathy.titkarsag@gmail.com 
web: www.nkicsurgo.hu
Tagintézmény-vezető: Vargáné Nagy Viola
Pályaválasztási felelős: Tamás Ferenc

kolping nagyváthy jános 
Szakgimnázium 

és Szakközépiskola

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Mezőgazdasági gépésztechnikus 2 év

Pedagógiai és családsegítő munkatárs 2 év

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Családi gazdálkodó 3481401

Hegesztő 3452106

Ipari gépész 3452104

Kertész 3462202

Mezőgazdasági gépész 3452108

Szociális gondozó és ápoló 3476201

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával meg-
szerezhető szakképesítés / 
végzettség

Az érettségit követően, az 
5. év végén megszerezhető 
szakképesítés

Pedagógiai 
ágazat

Óvodai dajka+érettségi Pedagógiai és családsegítő  
munkatárs

Agrár 
gépész

Agrár vállalkozó+érettségi Mezőgazdasági  
gépésztechnikus
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A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola 
jogelődje, az Élelmiszeripari Technikum 1951-ben települt Kapos-
várra. Azóta az élelmiszeripari szakképzés megbecsült intézmé-
nye a Dél-Dunántúlon. Több mint fél évszázados fennállása óta 
számos kiváló szakembert adott a cukor-, a sütő-, a hús-, a tej-, a 
malom- és a cukrász szakmáknak. A kínált képzési formák közül 
meghatározó a szakgimnáziumi képzés, mely érettségire készít fel 
és lehetőséget teremt szakmai alapozásra, az élelmiszeripar és a 
környezetvédelem terén technikus végzettség megszerzésére. 
Érettségire épülő szakképzések: környezetvédelmi technikus, élel-
miszeripari analitikus technikus. A szakközépiskolai képzéshez 
az iskolai gyakorlóhelyek a húsipari, édesipari, sütő munkaterü-
leteken korszerű berendezésekkel, eszközökkel felszereltek, ahol 
a szakma mesterei oktatják a tanulókat. Tanulóink rendszeresen, 
eredményesen vesznek részt a szakmai versenyeken. Példasze-
rűen megoldott a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, így 
látás-, hallássérült tanulók szerezhetnek szakmát is. A tehetség-
gondozást arra hivatott és elkötelezett tanárok végzik.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 034168
Cím: 7400 Kaposvár, Baross G. u. 19.
Telefon: 82/312-177
e-mail: kinizsisuli@kinizsi-kap.sulinet.hu 
web: www.kinizsi-kap.hu
Tagintézmény-vezető: Balázs Tibor
Pályaválasztás: Zakariásné Kiskó Bernadett

kinizsi pál élelmiszeripari 
Szakgimnázium 

és Szakközépiskola

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Élelmiszeripar XXXVI. Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs  
31 541 14

Élelmiszeripari analitikus technikus 54 541 01

Élelmiszeripar XXXVI. Élelmiszeripari higiéniai és minőségbiztosítási munkatárs  
31 541 14

Élelmiszeripari technikus 54 541 02

Környezetvédelem XXIII. Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 31 851 02 Környezetvédelmi technikus 54 850 01

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Édesipari termékgyártó 34 541 01

Húsipari termékgyártó 34 541 03

Kistermelői élelmiszerelőállító,  
falusi vendéglátó 34 541 08

Pék 34 541 05

Pék-cukrász 34 541 11

Tejipari szakmunkás 34 541 10

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Édesipari termékgyártó 2 év

Húsipari termékgyártó 2 év

Pék 2 év

Tejipari szakmunkás 2 év

Kistermelői élelmiszer-előállító, falusi vendéglátó 2 év

Pék-cukrász 2 év

Élelmiszeripari analitikus technikus 2 év

Élelmiszeripari technikus 2 év

Környezetvédelmi technikus 2 év
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szakgimnáziumi képzés
Tanulóink a 9-12. évfolyamon az érettségi vizsgára való felké-
szítés (közismereti + kötelező ágazati szakmai érettségi vizsga) 
eredményeként ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYT és OKJ szakképe-
sítést – ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS – is kapnak. Az érettségi 
vizsgára bocsátás feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen Mező-
gazdasági vontatóvezetői jogosítvánnyal, melynek megszerzését 
intézményünk támogatja. 

Az érettségi vizsgát követően a 13. évfolyamon MEZŐGAZDA-

SÁGI TECHNIKUS szakképesítést szerezhetnek iskolánkban.

Szakközépiskolai képzés (3, 3+1, de akár 3+2 évfolyamon is)
9-11. évfolyamon: GAZDA: növénytermesztés, állattenyésztés, 
kertészet, műszaki és gazdálkodásiismeretek, szakmai nyelv).  
A vizsgára bocsátás feltétele a B-kategóriás vagy Mezőgazdasági 
vontató vezetésére érvényes vezetői engedély megszerzése.

9-11. évfolyamon: LOVÁSZ: lótenyésztés, tartás és takarmá-
nyozás, anatómia, ló-egészségtan, lovaglás, fogathajtás, szakmai 
nyelv).

Ezt követően tanulóink a 12. évfolyamon a GAZDA szakma meg-
szerzése után 1 év alatt BIOGAZDÁLKODÓ szakképesítést, a LO-

VÁSZ szakma megszerzése után 1 év alatt BELOVAGLÓ szakké-
pesítést is szerezhetnek. A 12-13. évfolyamon a 2 éves érettségi 
vizsgára való felkészítés (közismereti + ágazati szakmai érettségi-
vizsga) eredményeként tanulóink ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY és 
OKJ-s szakképesítést - ÁLLATTARTÓ SZAKMUNKÁS - is kapnak.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 036410
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Telefon: 82/510-207
e-mail: mgszki@vipmail.hu 
web: www.mgszki.hu
Tagintézmény-vezető: Torma Sándor
Pályaválasztási felelős: Szász Melinda

fm dAszk, szakképző iskola- 
Móricz Zsigmond  

mezőgazdasági szakképző 
Iskolája és Kollégiuma

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

Mezőgazdaság Állattartó szakmunkás 34 621 03 Mezőgazdasági technikus 54 621 01

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Gazda 34 621 01

Lovász 34 621 02

Szakközépiskolai ráépülő képzések (képzési idő 1 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Belovagló 35 813 01

Biogazdálkodó 35 621 02

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Mezőgazdasági technikus 54 621 01 2 év
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Az 1963-ban alapított Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1992-ig ki-
zárólag erdészeti szakképzéssel foglalkozott. Mára az erdé-

szeti és vadászati szakképzés mellett, egyre nagyobb teret 

kapott a kertészeti és a mezőgazdasági gépész képzés is.
Az iskolát nem csak a gyönyörű környezete teszi vonzóvá, 

hanem az is, hogy egyes szakmák tanulásához egyedülálló 
lehetőségeket biztosít. Az iskola akkreditált tangazdasággal 

rendelkezik: mezőgazdasági földterületekkel, 2660 hektár vadászterülettel, 1000 
m2 fűthető fóliaházzal, korszerű tanműhelyekkel, gépekkel és egy 2,8 hektáros 
vadasparkkal. Iskolánk 2016-ban elnyerte az örökös ökoiskola címet.

Iskolánk fogadja a tanulási nehézségekkel küzdő sajátos nevelési igényű ta-

nulókat is. Külön foglalkozásokon végezzük fejlesztésüket, felzárkóztatásukat.  
A tehetséges, nagyobb tempójú tanulásra képes fiatalok kiválasztását és képes-

ségeinek megfelelő fejlesztését is fontos feladatnak tartjuk. Tanulóink minden 
évben szép eredményeket érnek el a szakmai versenyeken.

Tanulóinknak kollégiumi férőhelyet tudunk biztosítani. Az intézmény 250 férő-

helyes fiú és 40 férőhelyes korszerű leánykollégiummal rendelkezik. A kollégium 
térítésmentesen vehető igénybe.

Az iskola az elmúlt 15 évben a térség elismert szakképző iskolája lett. A diákok 
jól érzik magukat az iskolában, értékelik a személyes törődést, a biztonságos, 
szép környezetet, az intézmény által nyújtott szakmai fejlődési lehetőségeket.

Egyéb információk

Nyílt nap: 2018. október 8-tól 2018. január 15-ig minden tanítási napon. 
Pályaválasztási szakmai nap: 2018. október 4; november 15. 
A felvételi eljárás rendje: általános felvételi eljárás keretében. Felvételi vizsga 
nincs. A tanulók rangsorát az általános iskola 7. év végi és 8. félévi tanulmányi 
eredményei (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 

a választott ágazathoz kapcsolódó tantárgy: biológia vagy fizika) alapján ké-

szítjük el.

A mezőgazdasági gépész szakma a 2018/2019. tanévben hiányszakmának 
minősül, ezt a szakmát tanuló diákok szakképzési ösztöndíjban részesülnek, 
melynek összege a tanulmányi eredménytől függően 10.000-35.000 Ft. Emellett 
a tanulók többféle ösztöndíj programban is részt vehetnek.

Az erdészeti szakmunkás szakmában a vizsgára bocsátás feltétele a B vagy 
T kategóriás jogosítvány megszerzése, a mezőgazdasági gépész, az erdész-

technikus, a vadgazdálkodási technikus, az erdészeti gépésztechnikus és a 
mezőgazdasági gépésztechnikus szakmában a T kategóriára korlátozás nélkül 
érvényes jogosítvány megszerzése, amelyhez az iskola az elméleti és gyakorlati 

felkészítést térítésmentesen biztosítja.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 202705
Cím: 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta, Ady Endre u. 8.
Telefon: 85/312-051, fax: 85/314-774
e-mail: szechenyiszki@gmail.com 
web: www.szechenyiszki.hu
Mb. igazgató: Torma Sándor Ede
Pályaválasztási felelős: Tóth Krisztina

széchenyi zsigmond 
mezőgazdasági szakképző 

Iskola és Kollégium

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén megszerezhető  
szakképesítés

XXXII. Erdészet és vadgaz-
dálkodás

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 632 02 Erdésztechnikus

XXXII. Erdészet és vadgaz-
dálkodás

32 850 01 Természetvédelmi munkatárs 54 525 01 Vadgazdálkodási technikus

XXXI. Agrár gépész 51 621 01 Agrár vállalkozó 54 521 02 Erdészeti gépésztechnikus

XXXI. Agrár gépész 51 621 01 Agrár vállalkozó 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus

Szakközépiskolai képzések (képzési idő 3 év)

szakképesítés neve OKJ száma

Asztalos 34 543 02 

Családi gazdálkodó 34 814 01 

Dísznövénykertész 34 622 01

Erdészeti szakmunkás 34 623 01

Kertész 34 622 02

Kistermelői élelmiszer előállító,  
falusi vendéglátó 34 541 08

Mezőgazdasági gépész 34 521 08

Virágkötő és virágkereskedő 34 215 04

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

54 632 02 Erdésztechnikus 1 v. 2 év

54 525 01 Vadgazdálkodási technikus 1 v. 2 év
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A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium és Kollé-
gium Somogy megyében egyedüliként művészeti szakgimnázium. 
Az intézményben hét szakmában párhuzamos művészeti képzés 
folyik 4+1 évfolyamos rendszerben, tehát diákjainkat két (képző és 
iparművészeti valamint hang, film és színháztechnikai) ágazatba 
sorolt három osztályban készítjük fel a 12. évfolyam végéig közép 
és emelt szinten érettségire. 13. évfolyamon pedig a következő 
szakmákban idegen nyelvi és szakmai képzésben szerezhetnek di-
ákjaink oKJ-s szakmai bizonyítványt: művészeti és médiafotográ-
fus, grafikus, textilműves, kerámiaműves, divat és stílustervező, 
dekoratőr, mozgóképi animáció készítő, valamint festő. 

Iskolánk jellegéből adódóan nagy hangsúlyt fektet a tehetség-
gondozásra művészeti és közismereti területen egyaránt, ennek 
köszönhetően sikeresen veszünk részt az országos művészeti 
versenyeken, oKTV-ken, de a közismereti területen is szerteága-
zóan jelen vagyunk megyei versenyeken. 

A „szakgimnázium”-i kategória iskolánkra azért is különösen 
igaz, mert a gimnáziumok specializációja itt is érvényesül, még-
pedig művészeti kategóriában, különbség mindössze annyi, hogy 
jóval nagyobb óraszámban (14-16 óra) tanulják és gyakorolják az 
általános-közismereti képzésen túl művészeti tantárgyaikat, úgy-
mint rajz, festés, mintázás, művészettörténet, szakmai elmélet és 
gyakorlat, számítógépes és sokszorosító grafika, fotótechnika, di-
vattervezés, stílus, design ismeretek. 
További információk
Nyílt napok: előreláthatólag 2018. október-november hónapban. 
A pontos dátumokat az iskolai honlapon közétesszük!
Felvételi eljárás rendje: 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 27.§ (1-
2-3) és (5) bekezdése alapján 
A felvételi vizsgára jelentkezés módja, határideje: általános,- és 
a speciális felvételi eljárás keretében, 2019. február 8. (péntek)
Vizsga követelményei: rajzi- alkalmassági vizsga.
A felvételi vizsga időpontja, helye: a pontos dátumot az iskolai 
honlapon közétesszük, illetve minden jelentkező egyéni értesítést 
kap a felvételi napjáról, beosztásáról. 
A felvételi vizsgák helye: iskolai rajztermek.
A vizsgázó teljesítményének értékelése: általános iskolából hozott 
(számított) tanulmányi eredmény pontszámai és az alkalmassági 
vizsgán szerzett pontok számai együttesen adják a tanuló felvé-
teli eredményeit.

Intézmény OM azonosítója: 203027
cím: 7570 Barcs, Barátság u. 9-11.
Telefon: 82/463-221
e-mail cím: kszc.biksz@gmail.com
ipari-barcs.sulinet.hu • fb.: /barcsiszakkepzo

Intézmény OM azonosítója: 034178
Cím: 7400 Kaposvár, Szántó u. 11.
Telefon: 82/527-340, fax: 82/527-345
e-mail: zichy.iskolatitkar@gmail.com 
web: www.kapos-zichy.hu
Vezető: Surányi Péter igazgató
Pályaválasztási felelős: Mojzer Tamás

kaposvári zichy mihály 
iparművészeti  

Szakgimnázium és Kollégium

Szakgimnáziumi képzések (képzési idő 4+1 év)

ágazat
Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés/ 
végzettség

Az érettségit követően, az 5. év végén  
megszerezhető szakképesítés

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező művészeti és médiafotográfus

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező grafikus 

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező textilműves

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező kerámiaműves

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező divat és stílustervező

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező dekoratőr

VI. hang- film és színháztechnikai 51 345 04 médiaművészeti program- és projektszervező mozgóképi animáció-készítő 

V. képző és iparművészeti 51 345 02 képző- és iparművészeti program- és projektszervező festő

Nappali tagozaton, érettségizettek számára kínált képzések

szakképesítés neve képzési idő

Dekoratőr 1 év

Divat és stílustervező 1 év

Festő 1 év

Grafikus 1 év

Kerámiaműves 1 év

Mozgóképi animáció-készítő 1 év

Művészeti és médiafotográfus 1 év

Textilműves 1 év
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A Bálind Kft 1987-ben alakult, egy közép méretű 100 %-ban magyar tu-

lajdonban lévő vállalkozás. 
Fő tevékenysége a közép-nagy és nagysorozatú precíziós fémipari 

alkatrészgyártás, valamint technológiai folyamat tervezés és ipari au-

tomatizálás.  

A magas szintű követelményeknek megfelelő alkatrészek beszállítása 
közvetlenül a legnagyobb nemzetközi autóipari, vasútipari és gépipari 
gyártók, végfelhasználók részére történik.

A gyártás jelentős részét motor alkatrészek, sebesség váltó alkatré-

szek, valamint a fék és futómű alkatrészek adják a lehető legmagasabb 
készültségi szinten, igény szerint összeszerelve.

A Bálind Kft legnagyobb vevői a Volkswagen Konszern márkái - úgy-

mint az Audi, a Volkswagen, Porsche a SEAT,  Skoda, az MAN,  Scania 
– a Daimler Csoport , Tier1-es beszállítók közül a Bosch, Haldex, Magna 
illetve a Knorr-Bremse.

A Bálind Kft Magyarországon Somogy megyében illetve a környező 
országokban (Horvátország és Szerbia) összesen 5 gyártó, 1 irányító 
telephelyen és 1 kereskedelmi központban végzi tevékenységét.

A Bálind Kft, mint a kamara által akkreditált gyakorlati képzőhely évek 

óta tartó sikeres együttműködik a régió oktatási intézményeivel, elér-
hetővé téve a tanulók részére a legújabb technológiák megismerését, 
alkalmazását és a jövő munkavállalói generáció szakképzését.

A tanulók gyakorlati képzésében 2012 óta veszünk részt, eddig 8 ta-

nulónk volt gépi forgácsoló és gépgyártástechnológiai technikus szak-

mákban.

A gyáregységeinkben továbbra is szívesen várjuk a szakmát tanulni 
kívánó diákokat.

A teljes alkalmazotti létszám meghaladja a 170 főt. A Bálind Kft ver-
senyképes juttatási csomagokkal, otthonos környezettel, folyamatos 
oktatásokkal és kiemelkedő fejlődési lehetőségekkel igyekszik mindent 
megtenni a dolgozói elégedettség növeléséért és a munkavállalói meg-

becsültségért. 
A vállalkozás, akkreditált oktató intézményként  két lépcsős belső és 

külső oktatási rendszerrel valósítja meg a dolgozók és a vállalat tudásá-

nak az élmezőnyben tartását. 
A régióban egyedülálló 30 fő feletti befogadású oktatási központ épí-

tése kezdődött meg az idei évben a Bálind Kft Mernyei telephelyén , Ka-

posvár vonzáskörzetében.

somoGy meGyei, GyAkorlAti képzést folytAtó 
GAzdÁlkodó és eGyéb szervezetek bemutAtkozÁsA

A következő oldalakon olyan somogy megyei vállalkozásokat, intézményeket mutatunk be,  
amelyek kiemelkedő szerepet töltenek be a szakképző iskolai tanulók gyakorlati képzésében.

aranYKréM Kft.
ArAnykrém kft.
Kiss Richárd cukrászmester
7400 Kaposvár, Ady E. utca 2.
telefon: 20/387-8594
e-mail: kiss.bencze@gmail.com

Családi vállalkozásunkban 20 éve készítjük a hagyományos, 
kézműves cukrász termékeket, amelyeket saját üzleteinkben ér-
tékesítünk. A kínálatunk szerint macaronokat, teasüteményeket, 
marcipánokat, hagyományőrző tortákat, házias süteményeket, 
díszeket készítünk.

2015 óta foglalkozunk cukrász tanulók gyakorlati oktatásával, 
jelenleg is 4 tanuló tölti nálunk gyakorlatát tanulószerződés ke-
retében. A jövőben is azon jó képességű tanulók jelentkezését 
várjuk, akik a kézműves cukrászat fortélyait szeretnék elsajátítani.

A tanulmányok végeztével, kellő tapasztalattal lehetőség nyílik 
cukrászdákban, éttermekben, négycsillagos hotelekben való elhe-
lyezkedéshez. A cukrászatunkban megszerezhető tudás kellő ala-
pot nyújthat vendéglátóipari vagy turisztikai felsőfokú iskolákhoz is.

bálInd Kft.
BÁLInD kft.
Bálind János ügyvezető igazgató
8637 Balatonőszöd Mártírok u. 11.
telefon: 84/360-737
e-mail: info@balindceg.com
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bázIs InforMatIKa Kft.
BÁzIs InformAtIkA kft.
Zimre István ügyvezető
7400 Kaposvár, Füredi u. 1.
telefon: 30/881-6070
web: www.bazisinfo.hu • e-mail: zimre.istvan@bazisinfo.hu

A Bázis Informatika Kft informatikai rendszerek felügyeletével, 
üzemeltetésével és értékesítéssel foglalkozik. Szolgáltatásainkat 
kis- és középvállalkozások veszik igénybe, mely rendszerek 1-2 
szerverrel és 30-80 munkaállomással rendelkeznek. Partnereink 
igényei és saját tapasztalatunk alapján nagy szükség van a fia-
tal, tettre kész informatikusokra, ezért nagy hangsúlyt fektetünk 
a tanulók gyakorlati képzésében való részvételre. A középisko-
lai tanulmányok során valós környezetben tudjuk a tanulóknak 
megmutatni a különböző informatikai rendszerek működését, a 
rendszergazdai feladatkör részleteit, valamint aktívan be is tudjuk 
vonni őket a szükséges javítások, karbantartások és üzemeltetés 
feladatok elvégzésébe. 

Az általunk biztosított gyakorlati képzésnek köszönhetően a diá-
kok problémamegoldó és rendszerszintű gondolkodásmódot tud-
nak elsajátítani, célunk, hogy egy meghibásodás esetén kreatívan, 
hatékonyan tudjanak közbeavatkozni a hiba mielőbbi elhárítása 
érdekében. A tanulmányok elvégzését követően „informatikus/
rendszergazda” álláshelyek betöltésére van lehetőség.

fárbás és botKa Kft.
fÁrBÁs és BotkA kft. 
Fárbás Csaba ügyvezető, kőműves mester
8638 Balatonlelle, Arany J. u. 103.
telefon: 06-20/9370-208, 06-20/2200-582
web: www.farbasbotka.hu • e-mail: farbas@farbasbotka.hu

A Fárbás és Botka Építőipari és Szolgáltató Kft. dinamikusan fejlődő 
építőipari cég, mely 2007 októberében alakult. Az építőiparban eltelt 
idő alatt szerzett tapasztalatok, valamint a munkatársak és alvállalko-

zók hozzáértő és odafigyelő munkája teszi lehetővé, hogy a kivitelezé-

sek széles horizontját tudjuk vállalni. Alkalmazotti létszámunk 12 fő.
Az elmúlt években végzett munkánkkal elismerést érdemeltünk ki meg-

rendelőink körében. Társaságunk rendelkezik mindazon feltételekkel, 
amelyek a vállalt munkák elvégzéséhez, a bizalom, az elismerés elnyeré-

séhez szükségesek. Cégünk tevékenységi köre a felújítások, átalakítások, 
családi házak építésétől a komplex apartman- házak kivitelezéséig terjed.

Szolgáltatásaink: 
Teljes körű építőipari szolgáltatások: családi házak és szolgáltató-keres-

kedelmi épületek kivitelezése, átalakítások, felújítások
Más szakipari munkák: ácsmunkák, asztalos munkák, víz-, gáz-, fű-

tésszerelés, villanyszerelés, festés-mázolás, hideg – meleg burkolatok, 
bádogos munkák, földmunkák, nyílászárók /műanyag és fa / szerelése 
és beépítése, lakatos munkák, kertépítés

Egyéb szolgáltatások: építőanyagok beszerzése illetve helyszínre szállí-
tása kedvező áron, épületek tervezése, műszaki vezetői és ellenőri felada-

tok elvégzése, ügyintézés

A megfelelő szakember utánpótlás biztosítása érdekében 2008 óta fog-

lalkozunk tanulók gyakorlati képzésével. Az elmúlt évek során összesen 
9 kőműves tanuló töltötte nálunk szakmai gyakorlatát, és a jövőben is 
nagyon fontosnak tartjuk a szakképzés gyakorlati oktatásában való köz-

reműködésünket.
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gastrodoCK Kft.
bl YaChtClUb éttereM

GASTRODOCK KfT., BL YACHTCLUB ÉTTEREM
Tóth Balázs cégvezető
8638. Balatonlelle Köztársaság u. 36-38.
telefon: 70/611-9119
web: www.blyc.hu • e-mail: etterem@blyc.hu

Nálunk az év minden napján történik valami, mert a Balatonon nem 
csak két hónap a szezon! A BL yacht Club & Apartments Balatonlellén 
közvetlenül a vízparton, több hektáros ősfás területen fekvő, vitorlás-
kikötővel rendelkező üdülőkomplexum. 

Éttermünkben, szálláshelyeinken és kikötőnkben egész éven át vár-
juk vendégeinket. Üzemeltető csapatunk magasan kvalifikált, sok éves 
gyakorlattal rendelkező szakemberekből áll.

Ideális terepe vagyunk a jövő vendéglátós szakemberképzésének, 
hiszen a nálunk tanulók sokrétű tudásra tehetnek szert képzésük 
során. 

Igen fontosnak véljük a jó csapatszellem kialakítását, mert ezt tart-
juk a hatékony munkavégzés és tanulás alapjának.
Gyere el és ismerd meg a helyet, ahol megalapozhatod a jövődet!

KarValICs és KarValICs Kft. 
kArvALIcs és kArvALIcs kft. 
Karvalics Ottó tulajdonos
7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 86.
telefon: 82/460-290, 82/461-442, 82/565/210
e-mail: karvalics@t-online.hu

A Karvalics és Karvalics Kft. 1992. december 21-én alakult, azóta is 
családi vállalkozásként működik.

A cég saját tulajdonú telephelye - amely 1992-ben épült - Barcs város 
belterületén helyezkedik el. Területe 4600 m2, nagy szervizzel (600m2) 

rendelkezik, melyben autószerelő, járműfényező és karosszérialakatos 
műhely, és autómosó is található.

A vállalkozás új Suzuki gépkocsik értékesítésével, és minden típusú 
használt személygépkocsi eladásával, alkatrész forgalmazással, mű-

szaki vizsgáztatással, eredetiségvizsgálattal, teljes körű szervízeléssel,  
karosszéria javítással, fényezéssel, és teljes körű biztosítási kárügyinté-

zéssel foglalkozik.

A Magyar Suzuki Zrt.-vel 1992-től van márkakereskedői szerződé-

sünk.

Cégünk a környék egyik legnagyobb gépjármű javítója, 19 főt foglalkoz-

tat. Valamennyi dolgozónk szakképzett, képzésük a Suzuki által előírt 
tanfolyamokon, tréningeken, illetve NKH-nál folyamatosan történik.

A vállalkozásnál 2007 óta 90 tanuló töltötte szakmai gyakorlatát autó-

szerelő, autóelektronikai műszerész, karosszérialakatos és járműfénye-

ző szakmákban. Jelenleg is közel húsz tanuló gyakorlati képzése folyik 
a megfelelő számú és felkészültségű szakember utánpótlás biztosítása 
érdekében.
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KétMester MarCalI Kft.
Mester CUKrászda, KáVézó és éttereM

KÉTMESTER MARCALi KfT. 
Ható András cégvezető
8700 Marcali, Rákóczi F. u. 2-4.
telefon: 30/212-6004, 30/366-2390
e-mail: hato@t-online.hu, mestercukraszda@gmail.com

Cégünk 2008-ban alakult, szolgáltatásunk sokrétű. A vendéglátás 
minden ágában aktívan részt veszünk, fagylalt, sütemény, kávé, 
ételek, italok megtalálhatók palettánkon, továbbá catering szol-
gáltatást is nyújtunk. 
2012 óta kamarai védnöki táblával rendelkezünk. 

Modern szemlélet jellemez bennünket, minden téren a legújabb 
technológiákkal dolgozunk, kiválóan együttműködve a helyi ter-
melőkkel. Nyersanyagaink, valamint boraink egy részét is tőlük 
szerezzük be.  

2018-tól saját tankonyhával rendelkezünk, kizárólag a diákok 
képzésére építve. Célunk az utánpótlás nevelése a legújabb tech-
nológiák használata mellett, modern környezetben, mestersza-

kács  oktatóink közreműködésével. Tankonyhánk a mai modern 
konyha színvonalát tükrözi. oktatóink több évtizedes Nyugat-Eu-
rópában szerzett szakmai tapasztalattal rendelkeznek, napraké-
szek a legújabb konyhatechnológiákban, étkezési trendekben is. 
Szemléletünk modern, gyakorló vállalkozóként úgy oktatunk, hogy 
a tanulóinkat a mindennapi életben előforduló helyzetekkel, lehe-
tőségekkel és problémákkal ismertetjük meg.

Terveink közt szerepel egy tanétterem üzemeltetése, ahol a ta-
nulókat is be tudnánk vonni a napi tevékenységekbe. A szakács 
tanulók gyakorlati képzése mellett a későbbiekben a pincér szak-
ma oktatásába is szeretnénk bekapcsolódni.

laKICs géPgYártó Kft.
LAkIcs gépgyÁrtó kft.
Ifj. Lakics László és Sipos Zoltán ügyvezetők
Pályaválasztásért felelős: Thury-Nagy Diána, HR vezető
telefon: 82/510-022
web: www.lakics.hu • email: diana.thury@lakics.hu

Pályaválasztás?!
nehéz kérdés, de adunk egy jó tippet: Irány a gépipar! 

Kiemelt ösztöndíjjal támogatott hiányszakmákra várjuk a je-

lentkezéseteket. 

A suli elvégzése után munkavállalóként, vagy duális képzés 
keretében egyetem mellett gyakorlati helyként várunk benne-

teket. 

Cégünk elsődlegesen szélerőművek és más energetikai be-

rendezések motor- és generátorházainak gyártásával vált az 

iparág elismert beszállítójává. De a szakértelem, párosulva a 
szakmai tulajdonos biztosította innovatív szemlélettel, lehető-

vé teszi az egyéb, bonyolultan kivitelezett szerkezetek gyártá-

sát is. 

Az európai szinten is kiemelkedő technológiai háttér, vala-

mint a hozzáadott jelentős mérnöki tudás biztosítja terméke-

ink kiváló minőségét. 

�� 2 GyÁRTÓ TELEPHELy
�� 300 MUNKAVÁLLALÓ
�� ~16.000m2 GyÁRTÁSI TERÜLET
�� ~95% EXPoRTÉRTÉKESÍTÉS
�� 13,1 MILLIÓ EUR ÁRBEVÉTEL 
�� 6000t ÉVES FELDoLGoZoTT ANyAG
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– Mikor és miért döntött úgy, hogy a pincér szakmát választja?

– Családi vállalkozásunk miatt először a műszaki informatikus 
szakmát szereztem meg, de - miután a cég megszűnt, és nem is 
nagyon kötött le az íróasztal melletti munka – végül nem dolgoztam 
informatikusként. Egyik barátom tanácsára beiratkoztam a Taver-
na Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskolába, ahol munka 
mellet megszereztem a vendéglátó szakmenedzser végzettséget. 
– Azért is tetszett meg ez a szakma, mert ezzel a végzettséggel és  
egy nyelvtudással kitárul az ember előtt  a világ, amit bejárhat úgy, 
hogy közben azt csinálja, amit szeret. Nagyon változatos munka,  
azáltal pedig, hogy sok emberrel találkozunk, jó kapcsolatokra te-
hetünk szert, amit aztán később lehet kamatoztatni Nem utolsó 
sorban pedig fantasztikus ételeket, italokat kóstolhat az ember!

– Milyen jövőt képzel el magának?
– Mindenképp a vendéglátás területén képzelem el a jövőmet, 
főpincérként vagy akár üzletvezetőként. De nagyon fontos szá-
momra, hogy a családommal is elegendő időt tudjak tölteni, és 
támogatni tudjam feleségemet az álmai elérésében úgy, ahogy ő 
is támogatott engem. 

– Mit jelent Önnek a siker?

– Számomra az jelenti a sikert, hogy azzal foglalkozhatok, amit 
szeretek!  Emellett pedig a folyamatos fejlődés, és egyre maga-
sabb szintre való eljutás, mint például idén a pincér mester cím 
megszerzése. 

– Vannak-e példaképei, és kik azok?

– Az én példaképeim azok az emberek, akik - bármelyik szakterü-
letről is legyen szó - komoly elismerést szereztek szakmájukban, 
és mégis napról napra tanulnak és megújulnak, hogy jobbak és 
jobbak legyenek. Emellett pedig van idejük és türelmük segíteni, 
tanítani a fiatalokat. 

– Mit tanácsol a mostani pályaválasztóknak?

– Minden fiatalt bíztatok, aki továbbtanulás előtt áll, ne féljen szak-
mát tanulni. Ha kitartóan és odaadással viszik végig az utat, a világ 
megnyílik előttük, és ahogyan nekem, úgy számukra is biztos meg-
élhetést fog biztosítani, mert jó szakemberre mindig szükség van.

– Mit tanácsol a mostani pályaválasztás előtt állóknak?
– Azt tanácsolnám nekik, hogy bármibe is kezdenek, bármivel is 
fognak foglalkozni, azt mindig a legjobb tudásuk szerint csinálják, 
és akkor nem kell szégyenkezniük senki előtt. Másrészről pedig 
ne hagyják, hogy az álmaik elérésétől bárki vagy bármi eltántorít-
sa őket, mert minden egyes akadály, amit legyőznek, erősebbé és 
tapasztaltabbá teszi őket.

minden eGyes AkAdÁly, Amit leGyőzünk, 
erősebbé és tApAsztAltAbbÁ tesz

deme dávid: bármibe is kezdjünk, azt mindig a 
legjobb tudásunk szerint végezzük!

sikertörténetek

sIKertörténeteK
avagy: tanulhatunk azoktól, akik sikeresek a szakmájukban
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– Mikor és miért döntött úgy, hogy a cukrász szakmát választja?

– Már nagyon régóta foglalkoztatott a cukrászat, 2013-ban az 
érettségi után döntöttem úgy, hogy cukrász leszek. Egyedül nem 
mertem volna meghozni ezt a döntést, a családom és a párom 
bíztatására mertem elindulni ezen az úton. Már gyerekkoromban 
is szerettem sütni-főzni. Érdekeltek azok a csodás torták és sü-
temények, amiket az újságokban és a tv-ben láttam.  Mindig arra 
vágytam, hogy egyszer én is el tudjak készíteni egy tortát, egy tá-
nyérdesszertet vagy éppen egy menyasszonyi tortát. 

– Milyen jövőt képzel el magának?
– Nagyon sok tervem van még a jövőre nézve. Szeretnék egy sa-
ját cukrászdát nyitni, hiszek benne, hogy egyszer megadatik, hogy 
egy saját üzemem lesz. Szeretnék tanulókat is oktatni. Kicsit más 
szemlélettel látom a világot, amióta cukrász vagyok, ezt szeret-
ném átadni egy fiatalabb generációnak. Szeretném átadni a szak-
mai tudásomat a cukrásztanulóknak, mert hiszek benne, hogy 
mindenki jó valamiben, csak meg kell találni mindenkiben azt a 
„kincset”. Szeretnék versenyezni felnőtt kategóriában is, illetve so-
kat szeretnék még a szakmában tanulni, szeretnék tanfolyamokra 
továbbképzésekre járni.

– Mit jelent Önnek a siker?

– Szerintem a siker az, amit annak élünk meg. Nagyon szerencsés 
vagyok, mert úgy érzem, nagyon sok sikerélményben volt részem. 
A legutóbbi szakmai sikernek a mestervizsgámat tekinthetem, 
hiszen kaptam egy lehetőséget és 2,5 év után elkezdhettem a 
mesterképzést. Úgy érzem, megálltam a helyem és élni tudtam 
a lehetőséggel!
Nagyon hálás vagyok, hogy a szakmám egyben a hobbim, és min-
dennap örömmel kelek fel és azt csinálom, amit igazán szeretek.

– Vannak-e példaképei, és kik azok?

– Igen, vannak példaképeim.  A szüleimre egész életemen át fel 
fogok nézni, hiszen nekik köszönhetem, hogy elértem a céljaimat 
és azt hiszem, mindenkinek csak ilyen szülőket kívánhatok.
A másik példaképem pedig a volt oktatóm és tanárom, Mihajlovits 
Róbert. Nagyon sokat köszönhetek neki. Azt a szakmai tudást, az 
elszántságot, a kitartást és maximalizmust, amit most képviselek, 
mind neki köszönhetem. A legjobb szakember, akit valaha megis-
merhettem, és nagyon hálás vagyok, hogy meglátta bennem azt, 
amit lehet, hogy más nem látott volna. Egész életemben fel fogok 
nézni az ő munkásságára. 

– Mit tanácsol a mostani pályaválasztás előtt állóknak?
– Én azt javaslom mindenkinek, aki most választ szakmát, hogy 
- teljesen mindegy milyen szakmáról beszélünk - legyenek el-
szántak, kitartóak, és alázatosak. Nem szabad az első akadálynál 
feladni, sőt akkor kell igazán akarni. Senki nem úgy születik, hogy 
mindenben tehetséges, nem tudhatunk mindent, de megtanulhat-
juk. Ami a legfontosabb, hogy mindig higgyetek magatokban!

MINDENKI jó VALAMIbEN, cSAK MEg KELL TALÁLNI 

mindenkiben Azt A „kincset”!

Puska renáta: nagyon szerencsés vagyok,  
mert a szakmám egyben a hobbim.
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– Mikor és miért döntött úgy, hogy az ács szakmát választja?

– A szakma szeretetét a családomból hoztam, hiszen nagypapám is 
ács. Sokat tanultam tőle, figyeltem hogyan dolgozik. Épp ezért, ennek 
a szakmának a kitanulása - folytatva a családi hagyományt -  egy gye-

rekkori álom volt számomra, amit be is teljesítettem. 

– Milyen jövőt képzel el magának?
– Jelenleg is ácsként dolgozom és törekszem arra, hogy minél ma-

gasabb szintre fejlődjek eme szép mesterségben. Tudásomat szeret-
ném tovább gyarapítani, és későbbiekben mindenképpen szeretnék 
mestervizsgát tenni.

– Mit jelent Önnek a siker?

– Komoly siker számomra, hogy idén I. helyezést értem el a Szakma 

Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjén. A Kaposvári SZC Barcsi 
Ipari, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium és Szakközép-

iskola ács tanulójaként a korábbi években már kétszer voltam néző-

ként a Szakma Sztár Fesztiválon. Nagyon boldog vagyok, hogy most 
versenyzőként lehettem ott, és ilyen jó eredményt sikerült elérnem. Ez 
a hatalmas siker visszaigazolást adott nekem arról, hogyha kitartóan 
és odaadóan tanulja valaki a választott szakmáját és tesz azért, hogy 
azt magas szinten elsajátítsa, akkor van jövője mind a szakmában, 
mind az élet egyéb területein.

– Vannak-e példaképei, és kik azok?

– Mindig számíthattam és számíthatok szüleim segítségére és tá-

mogatására, számomra családom a példakép, mindig meleg szívvel 

gondolok rájuk. Tanáraim és szakoktatóm is sokat segítettek nekem, 
köszönöm nekik!
– Mit tanácsol a mostani pályaválasztás előtt állóknak?
– Arra szeretném felhívni a pályaválasztás előtt álló diákok figyelmét, 
hogy jól gondolják át, hogy érettségit akarnak-e szerezni, vagy egy jó 
szakmát elsajátítani!
Célszerű megfelelő alapossággal utánajárni, hogy mit is kell tudni az 
adott szakmát űző szakembernek, amivé válni szeretnének! 
A legfontosabb az, hogy azt válasszák, ami tényleg érdekli őket!

HA kitArtóAn és odAAdóAn tAnuljA 
VALAKI A VÁLASZToTT SZAKMÁjÁT, 
AKKor A SIKEr gArANTÁLT

graf andreas: csodálatos érzés,  
ha egy álom valóra válik!

– Mikor és miért döntött úgy, hogy a gépi forgácsoló szakmát vá-

lasztja?

– Édesapám és nagybátyám példáját követve választottam ezt a szak-

mát. Bár a döntés nem volt könnyű, mert vonzott az elektronika is, de 
végül mégis a - szintén nagyon keresett - gépi forgácsoló szakmára 
esett a választásom. Idén fejeztem be tanulmányaimat a Kaposvári 
SZC Eötvös Lóránd Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskolában. 
– Milyen jövőt képzel el magának?
– Mielőbb dolgozni szeretnék, de a későbbiekben a továbbtanulást 
sem tartom kizártnak. Fontos, hogy folyamatosan fejlődjek a szak-

mámban.

– Mit jelent Önnek a siker?

– A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen elért I. helyezésre büszke va-

gyok, nagyon örülök a versenyen elért eredményemnek. Úgy érzem ez 

az elismerés nemcsak erre a napra szól, de a későbbiekben az elhe-

lyezkedésemnél is segítséget és előnyt jelent majd.
– Vannak-e példaképei, és kik azok?

– Gyakorlati oktatóimra és tanáraimra is példaképként tekintek. Két 
jeles szakember - az egyik Török Csaba, a Cad Production Kft. mű-

helyfőnöke, illetve Bán Lajos, a Go-Metall Kft. szakembere nagy ha-

tással voltak szakmai fejlődésemre. Iskolai oktatóim közül Huszár 
Józsefet, Bödő Krisztiánt és Krénusz Ernőt emelném ki. 
– Mit tanácsol a mostani pályaválasztás előtt állóknak?
– A pályaválasztás előtt állók részére azt tudom csak mondani, hogy 

aki a gépész szakmák iránt érdeklődik, válassza az Eötvös által kínált 
képzéseket! A sikerhez nyitott az út, csak kitartás és akarat kell hozzá. 
A szorgalmas diákokat az oktatók és az igazgató asszony is nagyra 
becsüli!
A szervezett gyárlátogatásokon pedig lehetőség szerint vegyenek 
részt, mert jó alkalom a tapasztalatszerzésre minden területen! Re-

mélhetőleg minél több ilyen programot szerveznek az iskolák és a 
kamara!

NYIToTT AZ ÚT A SIKErHEZ, 
csAk szorGAlom és AkArAt 
KELL HoZZÁ

balog ádám: szakmaválasztásommal 
édesapám nyomdokaiba léptem.
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– Mikor és miért döntött úgy, hogy a szakács szakmát választja?

– Már egészen kiskorom óta érdeklődök a főzés iránt! Emlékszem 
minden hétvégén anyukám mellett álltam, és lestem mit csinál 
nekünk ebédre, vacsorára. Ezek az alkalmak mindig boldogsággal 
töltöttek el, hogy édesanyám milyen varázslatos ételeket főzött 
nekünk. A későbbiekben ügyes kis kuktája lettem. Először csak 
desszerteket, sütiket készítettem a vasárnapi ebédhez, aztán már 
komplett menüt főztem. Innen kezdődött minden... 
– Az általános iskola után beadtam jelentkezésemet Keszthelyre, 
a vendéglátóipari szakközépiskolába, ahol érettségit tettem. Köz-
ben nyaranta éttermekben töltöttem gyakorlatomat tanulóként és 
belecsöppentem egy kőkemény életbe, ahol az ifjú megtanulja a 
szakma szép és nehéz oldalát is. Minden szakács dolgozik a saját 
pályáján, és csak egy cél lebeg előttük: finom ételeket készíteni 
a beérkező vendégeknek. Ez nagyon megtetszett, a nehézségek 
ellenére is élveztem minden egyes percét! Érettségi után 2 éves 
okj-s vendéglős oktatáson vettem részt, ahol betekintést nyerhet-
tem a konyha világába, a felszolgálás alapjait, és cukrász szakma 
ismereteit tanulhattam meg. Ezek az évek nagyon hasznosan tel-
tek, nagyon jó tanáraim voltak. Akkor nem így vélekedtem, erre 
igazából a mestervizsga előtt jöttem rá, hogy Keszthelyen milyen 
színvonalas oktatásban volt részem. Ezt követően elvégeztem a 
szakács szakmát is, ahol sokkal komolyabban foglalkoztunk a fő-
zés rejtelmeivel!! Miután befejeztem a szakács képzést és sikeres 
vizsgát tettem, 5 évig dolgoztam Ausztriában Az első szezonban 
szakácsként, majd a következő évre visszahívtak konyhafőnöknek 
kimagasló teljesítményemnek köszönhetően. További 4 évig ve-
zettem egy étterem konyháját, ahol egy másik ország tájjellegű 
ételeit is elsajátíthattam, megtanulhattam. Meg kellett tanulnom 
az ottani szabályoknak megfelelően dolgozni, és a más nemze-
tiségű munkatársakkal való kommunikációt is. Ez az időszak na-
gyon jó tapasztalatszerzés volt számomra!

– Milyen jövőt képzel el magának?
– Tervem a jövőre nézve nagyon sok van, most ehhez gyűjtök to-
vábbi tapasztalatot és erőt! Szeretnék egy saját kis éttermet, egy 
igazi pizzériát fatüzeléses kemencével, mellette egy két autentikus 
olasz tésztát, természetesen házilag készítve. Heti rendszeresség-

gel szeretnék foglalkozni BBQ ételekkel, smookerban sült húsokkal, 
egy igazi streetfood helyet szeretnék kialakítani! Mindemellett sze-
retnék tanulókkal foglalkozni! Szeretném, ha egy diákot a kezdetek-
től, a mestervizsgáig segítsem, támogassam, oktassam!

– Mit jelent Önnek a siker?

– A siker számomra nem a célt, egy elért pozíciót vagy rangot je-
lent, hanem az odáig vezető utat, és a belefektetett munkát, amik 
pl. egyes ételek megalkotása előtt zajlik. Sikernek nevezhető, ha 
majd a tanulók mondják, hogy hozzám akarnak jönni tanulni, de 
addig még nagyon hosszú út van, hogy idáig eljussak! És ha majd 
azt tudom mondani, hogy a tanulóm sikeresen vizsgázik, akkor 
leszek én a legboldogabb. Amikor a tanítvány túlszárnyalja a mes-
tert, ez a siker számomra!

– Vannak-e példaképei, és kik ők?
– Példaképeim természetesen a szüleim, mert mindenben segí-
tették és támogatták az utam! Szakmabeli példaképek? Magyar-
országon jelenleg Sárközi Ákos és Serényi Zsolt munkássága és 
gondolatvilága tetszik. Amit ők ketten ma Magyarországon tesz-
nek, véleményem szerint egy csoda!

– Mit tanácsol a mostani pályaválasztás előtt állóknak?
– A pályaválasztás előtti tanulóknak azt tudom tanácsolni, hogy 
kössék fel a gatyájukat. Nem egy leányálom egy szakma elsajátítá-
sa, de ha valaki igazán megszereti, nélküle nem tud élni, létezni, be-
épül a mindennapjaiba. Hosszú,  kitartó tanulással, munkával min-
dig előrébb lehet haladni a ranglétrán, de alázatot kell tanulnunk!

AlÁzAttAl A vendéGekkel szemben, csAk ez szÁmít!

Kovács bálint: amikor majd a tanítvány 
túlszárnyalja a mestert, ez a siker számomra!
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IsMerd Meg lehetőségeIdet!

nézz be hozzánK, 
segítÜnK!

A Somogyi Gazdaság pályaorientációs különszámának megjelenése  az NFA terhére, a Nemzetgazdasági Minisztérium által biztosított  
támogatással valósult meg.

léPJ 
       mindig 
        felJebb!

Versenyképes szakmát, jól fizető 
munkahelyet, sikeres jövőt 

szeretnél? Használd ki Te is a 

szakképzésben rejlő lehetőségeket!


