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Jól képzett szakemberre  
mindig szükség van!

Használd ki a szakképzésben 
reJlő leHetőségeket!

Nem vettek fel 
az egyetemre?

érettségi 
utáN
szakmát 
taNulNál?már vaN egy

szakmád és
újabbat 
szeretNél?
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szakmát
taNulNi
meNő!

 � érettségi után nappali rendszerű képzésben 2, esetenként  
3 év alatt szakmát szerezhetsz.

 � nappali képzésben 25 éves korig vehetsz részt.
 � az iskolarendszerű nappali képzésben tanulói jogviszony 
jön létre (diákigazolvány, családi pótlék, árvaellátás).

 � 2 szakma megszerzése ingyenes.



Szakmaválasztás érettségi után2022

4

válassz szakmát, 
válassz Jövőt!

 �  a képzés ágazati alapoktatásból és szakirányú oktatásból 
áll.

 �  az ágazati alapoktatás érettségi után fél év alatt 
teljesíthető, ezen idő alatt ösztöndíjat kapsz.

 �  a szakirányú oktatás ideje alatt ösztöndíjban vagy duális 
képzőhellyel kötött szakképzési munkaszerződés esetén 
munkabérben részesülsz.

 �  rászorultsági helyzeted és jó tanulmányi eredményed 
alapján pályázat útján egyéb támogatásra is jogosulttá 
válhatsz.
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Ösztöndíj: az ágazati alapoktatás ideje alatt és abban az 
esetben, ha a szakirányú oktatás nem duális képzőhelyen zajlik.
Az ágazati alapoktatás féléve alatt szakképző iskolában:  
a 2022/2023-as tanévben havi 16.000 forint ösztöndíj.
az ágazati alapoktatás féléve alatt technikumban:  
a 2022/2023-as tanévben havi 8.000 forint ösztöndíj.
A szakirányú oktatás időszakában - ha nem szakképzési 
munkaszerződéssel veszel részt a duális képzésben- , akkor 
tanulmányi eredménytől függően havi 8.000 és 59.000 forint 
közötti összegű ösztöndíjban részesülsz.

ösztöndíJ



Szakmaválasztás érettségi után2022

6

sikeres ágazati alapvizsga után, a szakirányú oktatás idejére 
duális képzőhelyi oktatás esetén szakképzési munkaszerződést 
kötsz és munkabérre és egyéb juttatásokra vagy jogosult.
a munkabér összege 2022-ben havonta legalább bruttó 
100.000 forint.

szakképzési  
munkaszerződés
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Ha sikeres szakmai vizsgát teszel a nappali képzés végén, akkor 
egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosulttá válsz, amelynek 
összege a szakmai vizsga eredményétől függően 133.000 fo-
rinttól 302.000 forintig terjedhet, a szakmai vizsga eredményé-
től függően.

pályakezdési  
Juttatás
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25 év felett, vagy ha nem indul nappali képzésben osztály,  
akkor a szakmai oktatás felnőttképzési jogviszonyban történik.
diákigazolvány és az ehhez kapcsolódó kedvezmények a fel-
nőttképzési jogviszonyban is jár.
a szakmai oktatás időtartama a felnőttek esetében általá-
ban esti képzés formájában, csökkentett időtartamban is 
történhet. 
így a korábbi tanulmányok, előzetesen megszerzett tudás és 
szakmai tapasztalat beszámításával a szakma az előírtnál rö-
videbb idő alatt is megszerezhető.
Felnőttképzési jogviszonyban is lehetőség van duális képzés-
ben szakképzési munkaszerződéssel a szakirányú oktatást tel-
jesíteni.

Felnőttképzési 
Jogviszony
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 �  technikus vizsgát követően is jelentkezhetsz felsőoktatásba!
 �  amennyiben a továbbtanulás szakirányban történik, akkor 
az érettségi pontját a jelentkezés feltételéül meghatáro-
zott egy érettségi vizsgatárgy eredményének és a szak-
mai vizsga eredményének figyelembevételével is ki lehet 
számítani. lehetőség van csak a szakmai vizsga ered-
ményének a figyelembe vételére is.

 �  Bővebb tájékoztatás:  
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/pontszamitas_
szakmai_vizsgabol

lépJ mindig 
FelJebb!
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azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által kö-
zösen kidolgozott szakmai program szerint végzik el a techni-
kumot, a magasabb szintű szakmai ismeretekre utaló „okle-
veles technikus” megjelölést használhatják. az így megszerzett 
tudás pedig akár kreditpontként is beszámítható a későbbi 
felsőoktatási tanulmányok során.

okleveles 
tecHnikus képzés
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a következő oldalakon tájékozódhatsz a somogy megyei szak-
képző intézmények jövő tanévre tervezett képzési kínálatáról.

somogy megye tecHnikumaiban 
- megFelelő számÚ Jelentkező esetén –

tervezett képzések
a 2022/2023. tanévben
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tecHnikusi  
képzések

ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

egészségügy

általános ápoló  
5 0913 03 01

• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium  
• PTE Szigeti-Gyula János 
egészségügyi technikum és  
szakképző iskola

gyakorló ápoló  
5 0913 03 04

• Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző 
iskola marcali

csecsemő és gyermek-
ápoló 5 0913 03 04

• PTE Szigeti-Gyula János 
egészségügyi technikum és  
szakképző iskola

egészségügyi asszisztens 
5 0913 03 02 szakirány:  
- Fogászati asszisztens   
- gyógyszertári asszisztens

• PTE Szigeti-Gyula János 
egészségügyi technikum és  
szakképző iskola

rehabilitációs terapeuta  
5 0923 03 09 
szakirány: 
- Fizioterápiás asszisztens  
- gyógymasszőr

• PTE Szigeti-Gyula János 
egészségügyi technikum és  
szakképző iskola
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

elektronika és 
elektrotech-
nika

elektronikai technikus  
5 0714 04 03

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium 
• Kaposvári SZC Rudnay Gyula  
szakképző iskola és kollégium  
• Siófoki SZC Bacsák György  
technikum és szakképző iskola

élelmiszeripar

élelmiszer-ellenőrzési 
technikus 5 0721 05 03

• Déli ASZC Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
technikum és szakképző iskola

Húsipari technikus  
5 0721 05 09

• Déli ASZC Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
technikum és szakképző iskola

sütő- és cukrászipari 
technikus 5 0721 05 13

• Déli ASZC Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
technikum és szakképző iskola

építőipar magasépítő technikus  
5 0732 06 09

• Kaposvári SZC Lamping József 
technikum és szakképző iskola 

épület-
gépészet

épületgépész technikus  
5 0732 07 01

• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola 

Fa- és bútor-
ipar

Faipari technikus  
5 0722 08 02

• Kaposvári SZC Lamping József 
technikum és szakképző iskola 
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

gazdálkodás 
és menedzs-
ment

pénzügyi-számviteli  
ügyintéző 5 0411 09 01

• Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 
közgazdasági technikum  
• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium  
• Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum 
és gimnázium 

vállalkozási ügyviteli  
ügyintéző 5 0411 09 02

• Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 
közgazdasági technikum  
• Kaposvári SZC Dráva Völgye  
technikum és gimnázium  
• Siófoki SZC Mathiász János  
technikum és gimnázium

gépészet

gépésztechnikus  
5 0715 10 05

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium   
• Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző 
iskola marcali

gépésztechnikus  
(cad-cam) 5 0715 10 05

• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium

gépgyártás-technológiai 
technikus 5 0715 10 06

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium  
• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

informatika 
és távközlés

informatikai rendszer és 
alkalmazás-üzemeltető 
technikus 5 0612 12 02

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium  
• Kaposvári SZC Dráva Völgye  
technikum és gimnázium   
• Siófoki SZC Mathiász János  
technikum és gimnázium 

szoftverfejlesztő és  
–tesztelő 5 0613 12 03

• Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 
közgazdasági technikum  
• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium  
• Siófoki SZC Mathiász János  
technikum és gimnázium

kereskedelem kereskedő és webáruházi 
technikus 5 0416 13 03

• Kaposvári SZC Széchenyi István 
technikum és szakképző iskola  
• Kaposvári SZC Nagyatádi  
szakképző iskola  
• Siófoki SZC Bacsák György  
technikum és szakképző iskola

közlekedés  
és szállítmá-
nyozás

logisztikai technikus  
5 1041 15 06

• Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár 
közgazdasági technikum 

Hajózási technikus  
5 1041 15 01

• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola

környezet-
védelem és 
vízügy

vízügyi technikus  
5 1021 14 04

• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola

környezetvédelmi  
technikus 5 0712 14 02

• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola  
• Déli ASZC Kinizsi Pál Élelmiszeripari 
technikum és szakképző iskola
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

kreatív könnyűipari technikus  
5 0723 16 05

• Kaposvári SZC Rudnay Gyula  
szakképző iskola és kollégium

mezőgaz-
daság és 
erdészet

erdésztechnikus  
5 0821 17 02

• Kaposvári SZC Dráva Völgye  
technikum és gimnázium  
• Déli ASZC Széchenyi Zsigmond 
mezőgazdasági technikum,  
szakképző iskola és kollégium

Földmérő, földügyi és 
térinformatikai technikus  
5 0810 17 03

• Siófoki SZC Mathiász János  
technikum és gimnázium

mezőgazdasági gépész-
technikus 5 0810 17 08

• Kolping Nagyváthy János  
technikum, szakgimnázium,  
szakképző iskola  
• Déli ASZC Széchenyi Zsigmond 
mezőgazdasági technikum,  
szakképző iskola és kollégium

mezőgazdasági technikus 
/növénytermesztő szak-
irány/ 5 0811 17 09

• Déli ASZC Móricz Zsigmond 
mezőgazdasági technikum,  
szakképző iskola és kollégium

mezőgazdasági technikus 
/állattenyésztő szakirány/ 
5 0811 17 09

• Déli ASZC Móricz Zsigmond 
mezőgazdasági technikum,  
szakképző iskola és kollégium

rendészet és 
közszolgálat

közszolgálati technikus 
(rendészeti technikus)  
5 0413 18 01

• Siófoki SZC Bacsák György  
technikum és szakképző iskola
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

speciális 
gép- és 
járműgyártás

gépjármű-mechatronikai 
technikus 5 0716 19 04

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium  
• Kaposvári SZC Barcsi Szakképző 
iskola  
• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola

mechatronikai technikus  
5 0714 19 12

• Kaposvári SZC Eötvös Loránd 
műszaki technikum és kollégium  
• Kaposvári SZC Rudnay Gyula  
szakképző iskola és kollégium

sport sportedző-sportszervező 
5 1014 16 13

• Siófoki SZC Mathiász János  
technikum és gimnázium

szépészet

Fodrász 5 1012 21 01

• Kaposvári SZC Lamping József 
technikum és szakképző iskola  
• Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző 
iskola marcali  
• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola

kozmetikus technikus  
5 1012 21 03

• Kaposvári SZC Lamping József 
technikum és szakképző iskola   
• Siófoki SZC Baross Gábor  
technikum és szakképző iskola

szociális kisgyermekgondozó, 
-nevelő 5 0922 02

• PTE Szigeti-Gyula János 
egészségügyi technikum és  
szakképző iskola
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ágazati  
besorolás

szakma neve,  
azonosító száma

szakképző  
intézmény neve

turizmus- 
vendéglátás

cukrász szaktechnikus  
5 1013 23 02

• Kaposvári SZC Széchenyi István 
technikum és szakképző iskola  
• Kaposvári SZC Nagyatádi  
szakképző iskola  
• Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum 
és gimnázium

szakács szaktechnikus  
5 1013 23 06

• Kaposvári SZC Széchenyi István 
technikum és szakképző iskola

turisztikai szaktechnikus  
5 1015 23 07

• Kaposvári SZC Széchenyi István 
technikum és szakképző iskola  
• Kaposvári SZC Nagyatádi Ady 
endre technikum és gimnázium  
• Kaposvári SZC Dráva Völgye  
technikum és gimnázium  
• Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző 
iskola  
• Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum 
és gimnázium

vendégtéri szaktechnikus 
5 1013 23 08

• Kaposvári SZC Széchenyi István 
technikum és szakképző iskola  
• Kaposvári SZC Nagyatádi  
szakképző iskola

oktatás oktatási szakasszisztens  
5 0188 25 01

• Kolping Nagyváthy János  
technikum, szakgimnázium,  
szakképző iskola és kollégium
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érettségit követően is több szakképző intézményben  
választhatsz érettségihez nem kötött szakmát. 

a következőkben ezekből adunk ízelítőt:

szakképző iskola 
képzések  

érettségi után

Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző 
Iskola 
építőipar - burkoló 4 0732 06 03
építőipar - kőműves 4 0732 06 08
építőipar - Festő, mázoló, tapétázó 4 0732 06 05 
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Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum  
és Kollégium
elektronika és elektrotechnika - villanyszerelő 4 0713 04 07

Siófoki SZC Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola
elektronika és elektrotechnika - villanyszerelő 4 0713 04 07
építőipar – szigetelő 4 0732 06 13

Siófoki SZC Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola
Fa- és bútoripar – asztalos 4 0722 08 01

Siófoki SZC Hikman Béla Szakképző Iskola Marcali
turizmus-vendéglátás – szakács 4 1013 2305
turizmus-vendéglátás – cukrász 4 1013 23 01
turizmus-vendéglátás – pincér-vendégtéri szakember  
4 1013 23 04

Siófoki SZC Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium
turizmus-vendéglátás – szakács 4 1013 2305

Siófoki SZC Mathiász János Technikum és Gimnázium
élelmiszeripar – szőlész-borász 4 0721 05 14
mezőgazdaság és erdészet – kertész 4 0812 17 05
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somogy megye  
szakképző intézményei

szakképző intézmények neve szakképző intézmények címe, 
elérhetősége

déli aszc kinizsi pál élelmiszeripari 
technikum és szakképző iskola

kaposvár, baross g. u. 19.  
 kinizsisuli@kinizsi-kap.edu.hu  
 https://da-kinizsi.www.intezmeny.edir.hu/

déli aszc széchenyi zsigmond 
mezőgazdasági technikum, 
szakképző iskola és kollégium

somogyzsitfa-szőcsénypuszta, ady e. u. 8.  
 szechenyiszki@gmail.com  
 https://szechenyiszki.hu/

kaposvári szc barcsi szakképző 
iskola

barcs, barátság u. 9-11.  
 kszc.biksz@gmail.com  
 https://ipari-barcs.edu.hu/

kaposvári szc dráva völgye 
technikum és gimnázium

barcs, szent lászló u. 13.  
 a.dvkbarcs@gmail.com  
 https://dravavolgye.edu.hu/

kaposvári szc eötvös loránd 
műszaki technikum és kollégium

kaposvár, pázmány p. u. 17.  
 kaposvari.eotvos@gmail.com  
 https://elmki.edu.hu/

kaposvári szc Jálics ernő  
szakképző iskola és szakiskola

kadarkút, Fő u. 1.  
 kszcjalics@gmail.com  
 https://kszcjalics-hu2.webnode.hu/
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szakképző intézmények neve szakképző intézmények címe, 
elérhetősége

kaposvári szc lamping József 
technikum és szakképző iskola

kaposvár, cseri u. 6.  
 epitoipari034173@gmail.com 
 https://epitoipari-kap.edu.hu/

kaposvári szc nagyatádi ady 
endre technikum és gimnázium

nagyatád, dózsa gy. u. 13. 
 info@ady-nagyatad.hu 
 https://www.ady-nagyatad.hu/

kaposvári szc nagyatádi  
szakképző iskola

nagyatád, baross g. u. 6. 
 iskola@liveedu.nagyatadi.hu 
 https://naszi.edu.hu/

kaposvári szc noszlopy gáspár 
közgazdasági technikum

kaposvár, szent imre u. 2. 
 noszlopykszki@gmail.com 
 http://www.ngkszki.hu/

siófoki szc mathiász János  
technikum és gimnázium

balatonboglár, szabadság u. 41. 
 mathiasz@liveedu.mathiasz.hu 
 http://mathiasz.hu/

kaposvári szc rudnay gyula 
szakképző iskola és kollégium

tab, virág u. 14. 
 rudnay@liveedu.rudnay-tab.hu 
 https://rudnay-tab.edu.hu/

kaposvári szc széchenyi istván 
technikum és szakképző iskola

kaposvár, rippl-rónai J. u. 15. 
 titkarsag@szechenyi-kaposvar.hu 
 https://www.szechenyi-kaposvar.hu/

kolping nagyváthy János 
technikum, szakgimnázium, 
szakképző iskola

csurgó, iharosi u. 2. 
 kolping.nagyvathy.titkarsag@gmail.com 
 http://www.kolping-nkicsurgo.hu/joomla/
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szakképző intézmények neve szakképző intézmények címe, 
elérhetősége

pte szigeti-gyula János 
egészségügyi technikum és 
szakképző iskola

kaposvár, szent imre u. 14/d. 
 szigeti@pte.hu 
 http://szigeti.pte.hu/

siófoki szc bacsák györgy  
technikum és szakképző iskola

Fonyód, béke u. 1. 
 iskola@liveedu.bacsak.hu 
 http://bacsak.hu/

siófoki szc baross gábor  
technikum és szakképző iskola

siófok, bakony u. 2. 
 baross@siofokiszc.hu
 http://baross-siofok.hu/

siófoki szc Hikman béla  
szakképző iskola

marcali, Hősök tere 3. 
 marcali.szki@gmail.com 
 http://marcaliszaki.hu/

siófoki szc krúdy gyula  
technikum és gimnázium

siófok, koch r. u. 8. 
 krudy-siofok@liveedu.krudy-siofok.hu 
 http://krudy-siofok.hu/

zichy mihály iparművészeti 
szakgimnázium, technikum és 
kollégium

kaposvár, szántó u. 11. 
 iskolatitkar@kapos-zichy.hu 
 http://www.kapos-zichy.hu/
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A Somogyi kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs kiadványa  
a GFA terhére , az Innovációs és Technológia Minisztérium  

támogatásával készült.

ismerd meg leHetőségeidet!

nézz be Hozzánk, 
segítünk!

Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara
kaposvár, anna u. 6. telefon: 82/501-000
e-mail: skik@skik.hu • internet: www.skik.hu
www.facebook.com/palyavalasztasskik


