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Technikumi képzések bemutatása:
A SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS szakmacsoportba jelentkező tanulók
az érettségivel együtt mechatronikai technikus szakmát szereznek.
A mechatronikai technikus automatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő célgépek,
berendezések és gépsorok zavartalan üzemvitelét biztosítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a minőségirányítási rendszernek megfelelően hagyományos és automatizált gépek és
berendezések üzemeltetését, karbantartását és javítását végezni
- értelmezni és alkalmazni az (esetenként idegen nyelvű) üzemeltetési és szerviz
dokumentációt, elvégezni és/vagy irányítani az installálási, beüzemelési, próbaüzemi
munkafolyamatot
- megvizsgálni a gépet, feltárni és behatárolni a hiba helyét és kiterjedését, elvégezni a
javítást, vagy intézkedni a hiba elhárítására
- szétszerelni a szerkezeti egységeket, kicserélni vagy kijavítani a hibás alkatrészeket,
majd az összeszerelést követően kipróbálni, üzembe helyezni a mechatronikai
berendezést
- PLC vezérlésű automatizált rendszereket üzemeltetni, termelési paramétereket
beállítani, hibákat behatárolni és javítani
- a megmunkálógépre, gyártósorra szerszámot felfogni, készüléket telepíteni, beállítani,
hibákat behatárolni, javítani
- pneumatikus, hidraulikus, elektromechanikus vezérléseket üzemeltetni, karbantartani,
javítani, ellenőrizni és felügyelni
- folytonosan üzemelő, kritikus folyamatokat vezérlő rendszerek esetén felügyelni az
ügyeleti naplók generálási folyamatát

A SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ágazatot választó diákok az
érettségivel 5 év után gépjármű mechatronikai technikus szakmát kaphatnak.
A gépjármű mechatronikai technikus a közúti járművek valamennyi gépészeti és
elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és
hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során

azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel
hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és
közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges
alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel,
próbával ellenőrzi. A gépjármű mechatronikai technikus a közúti járművön környezetvédelmi
és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási
dokumentációt kiállítja.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- elvégezni a gépjármű időszakos karbantartását, a szervizműveleteket;
- gépjárművek részegységeit megvizsgálni, javítani;
- kiválasztani a szükséges mérési, vizsgálati módszert;
- szemrevételezéssel és diagnosztikai módszerekkel meghatározni a hibák lehetséges
okait;
- eldönteni, hogy a hiba beállítással vagy alkatrészcserével szüntethető-e meg;
- kiválasztani a megfelelő alkatrészt, segédanyagot, célszerszámot;
- műszaki vizsgára felkészíteni a gépjárművet;
- munkája során használni a rendelkezésre álló dokumentációt, adatbázisokat;
- alkalmazni a korszerű számítástechnikai eszközöket, az elektronikusan irányított
rendszerek vizsgálatához szükséges rendszer-tesztereket;
- elkészíteni, kitölteni a munkavégzéshez szükséges dokumentumokat;
- a munkavégzés biztonsági és környezetvédelmi előírásait betartani;
- kezelni a munkafolyamat során keletkezett veszélyes anyagokat, hulladékokat;
- kapcsolatot tartani az ügyféllel, az ellenőrző hatóságokkal;
- szakmai tudását karbantartani és fejleszteni;
- gondoskodni a műszerek folyamatos hitelesítéséről;
- rendben tartani a munkaterületet, tisztán tartani a szerszámokat.

Az INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS szakmacsoportos tanulók az érettségivel
informatikai rendszer – és alkalmazásüzemeltető technikus szakmát szereznek.
Az informatikai rendszer – és alkalmazás-üzemeltető a kis- és közepes vállalat,
intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy
kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat
lát el. Megfelelő mélységű (elméleti és gyakorlati) informatikai, hálózati ismeretei
birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és
működtetésében.

Koncepcionális

kérdésekben

feladata

elsősorban

a

döntések

előkészítése, míg megvalósításban a koordináló feladatok ellátása. Együttműködik a
rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
Felelősségi körébe tartozik a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe
vett informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, alkalmazások
összehangolt

működésének

és

folyamatos

frissítésének

biztosítása,

a

felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása, melynek révén hozzájárul a szervezet
teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.
Az Informatikai rendszerüzemeltető készségei megfelelnek az ágazati belépő és
középszintű iparági vizsgák minősítési követelményeinek.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- számítógépet kezelni, üzemeltetni;
- irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepíteni,
karbantartani és használni;
- számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási
munkáinak elvégzésére;
- munkaállomások operációs rendszerének telepítésére és karbantartására;
- munkájában alkalmazni az alapvető hálózati fogalmakat és technológiákat;
- hálózati operációs rendszerek telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
- alapvető Internetes szolgáltatások telepítésére és karbantartására;
- kisebb helyi hálózatot kiépíteni, felügyelni és menedzselni;
- LAN/WAN hálózati eszközök telepítésére, konfigurálására és üzemeltetésére;
- LAN/WAN hálózatok tesztelésére, hibaelhárítására;
- LAN/WAN hálózatok biztonságát biztosítani;
- kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és
hálózattervezési feladatait elvégezni;
- informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket
telepíteni és konfigurálni;
- munkavállalással, vállalkozással kapcsolatos ismereteit hasznosítani, beruházást
előkészíteni, végrehajtani;
- kisebb projekteteket menedzselni;
- adatbázisokat kezelni, adatbázis szolgáltatásokat igénybe venni és adatbázis
műveleteket végezni;
- programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat

megoldani;
- webes kiszolgálói rendszert üzemeltetni;
- vezeték nélküli hálózatot telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;
- VoIP rendszereket telepíteni, konfigurálni és üzemeltetni;
- virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltetni;
- felhőszolgáltatásokat tervezni, megrendelni, konfigurálni és üzemeltetni;
- biztosítani a helyi hálózatról a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás lehetőségét.

A TURIZMUS- VENDÉGLÁTÁS szakmacsoportot választók az érettségivel szakács
szaktechnikus és a vendégtéri szaktechnikus végzettséget szerezhetnek.

A szakács szaktechnikus és a vendégtéri szaktechnikus a vendéglátásban vezetői, szervezői,
gazdálkodási feladatokat ellátó szakember, aki magas szintű, korszerű szakmai és
gazdálkodási ismeretekkel és továbbfejleszthető tudással rendelkezik. A vendéglátó
vállalkozások

és

az

étkeztetési,

vendéglátóipari

szolgáltatásokat

nyújtó

egységek

üzemeltetéséhez szükséges tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatokat lát el. A
vendéglátó egységekben végzi, irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a
termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység
kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a
marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a
vendégekkel, az egység üzletfeleivel és a hatóságokkal. Gondoskodik a vendéglátó
egységekben

a

biztonsági-,

munka-

élelmiszerbiztonsági előírások betartásáról.

és

tűzvédelmi,

környezetvédelmi,

higiénia,

A szakképesítéssel rendelkező képes:
- vállalkozást működtetni
- anyagi felelősséggel gazdálkodni
- megszervezni, és irányítani a vendéglátó üzlet napi munkáját
- piackutatást végezni, felmérni a vendégek igényeit, meghatározni az üzlet választékát
- reklámozni a vendéglátó üzletet és szolgáltatásait
- vendégpanaszokat kezelni
- biztosítani a vállalkozás internetes jelenlétét
- szóbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven
- írásbeli kommunikációt végezni magyar és idegen nyelven
- termelő tevékenységet végezni
- értékesítő tevékenységet végezni
- vendéglátó eladói tevékenységet végezni

Az EGÉSZSÉGÜGYI ágazatot választó diákok az érettségivel gyakorló ápoló szakmát
kapnak.
A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team
tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal
rendelkezik, kompetencia szintjüknek megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi
ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban. Kommunikál a
beteggel és a hozzátartozójával . Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a
kezeléseket és a gyógyszerelést. Előkészíti a beteget vizsgálatra, kezelésre és asszisztál a
beavatkozásoknál . Közreműködik a beavatkozások, vizsgálatok előkészítése során. Ápolja,
gondozza, segíti a beteget, szakápolást végez. Prevencióban, egészségnevelő tevékenységben,
rehabilitációban team tagjaként közreműködik. Sürgősségi esetekben beavatkozik, asszisztál.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– az ápolási folyamat megvalósításában részt venni
– tevékenységét ápoló irányítása mellett, a jogi és etikai normákat betartva végezni
– munkája során biztonságos és minőségi betegellátást megvalósítani

– alapápolási tevékenységet végezni, az egyén, család, illetve közösség szükségleteinek
megfelelően
– vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészíteni és segédkezni, a kompetenciájába
tartozó beavatkozásokat elvégezni
– megfigyelő tevékenységet végezni
– a hatályos jogszabályokat betartva dokumentációs tevékenységet végezni
– az ápolás eszközeit adekvátan alkalmazni, karbantartani
– a sürgősségi eseteket felismerni, az életveszélyt jelentő állapotok ellátásában részt
venni

A SPORT ágazatot választó tanuló az érettségivel sportedző (labdarúgás)-sportszervező
szakmát és fitness-wellness instruktor képesítést szerezhet.

A sportedző (labdarúgás) - sportszervező célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a
sportolók, csapatok rövid–, közép– és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
Megtanítja

a

sportág

technikai,

taktikai

és

játékrendszer–ismereteit,

játék–

és

versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a
korszerű

pedagógiai

és

edzéselvek,

edzésmódszerek

figyelembevételével

fejleszti

teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai
tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és –
versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók
felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).
Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény
munkájában.
A sportedző (labdarúgás)- sportszervező szakképesítéssel rendelkező képes:
– a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen
oktatni
– a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai
sportág–specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
különböző ciklusú edzésterveket készíteni
a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing
feladatokat ellátni
az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét
kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
szükség esetén szakszerű segítséget– és elsősegélyt nyújtani
más testkulturális és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

A fitness-wellness instruktor a rekreációs sport jellemző létesítményeiben (fitness, wellness
klubok, szállodák részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.) tervez, szervez
és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi
állapotának javítására irányul. A foglalkozásvezetésen túl az érintett létesítményekben
ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Komplex felkészültsége alapján egyaránt alkalmas a
legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására és a létesítmény működtetésében való
hatékony közreműködésre.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
- a fizikai aktivitás fontosságát terjeszteni, az általa oktatott mozgásprogramokat
népszerűsíteni
- változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tartani
- csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni
- a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyagot összeállítani, a terhelésintenzitást
adekvát módon szabályozni
- életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervezni,
levezetni

- a gyakorlatokat bemutatni és megtanítani
- a kellemes csoportlégkört megteremteni, a csoporttagokat motiválni
- a hibákat felismerni, kijavítani, a sérüléseket megelőzni
- szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat ellátni
- az erőfejlesztő és kardio gépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyelni
- fittségi tanácsadást végezni, szükség esetén edzésterveket készíteni
- a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni
- a pénzforgalmat lebonyolítani
- adminisztratív feladatokat ellátni
- a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
- a műszaki és személyes jellegű problémák megoldásában közreműködni
- eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni

Szakképző iskolai képzések bemutatása:
ASZTALOS
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és
felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti
munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és
anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a
befejező feladatok elvégzéséig terjed.

BURKOLÓ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, díszítő
burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja. Homlokzat-, lábazat burkolatokat és
térburkolatokat készít, javít, bont.

DIVATSZABÓ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A divatszabó feladata műszaki dokumentáció alapján, sorozat- és méretes ruházati
termékek gyártása, egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése, ruházati
termékek átalakítása, javítása.

ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket,
vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti
fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése –
előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák
végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a
biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül
részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A gépi és CNC forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle
(tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott
termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló és CNC gépeken történő elkészítése
(gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

HEGESZTŐ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos
vágására vagy egybe- olvasztására szolgáló más hőforrások segítségével.

KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kereskedelmi értékesítő szakember a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és
tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával,
értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos
feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában

KŐMŰVES
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és
bontása.

PÉK- CUKRÁSZ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pék-cukrász képes bármely sütőipari termék kiváló minőségű előállítására úgy kisüzemben,
mint nagyüzemben. A gyártás előkészítését követően (felkészül a munkára, előkészíti a
munkafolyamatokat, alapméréseket végez) a kenyerek készítéséhez és a péksüteményekfinom pékáruk gyártásához (vizes, tejes, dúsított, tojással dúsított, omlós, leveles, egyéb)
tésztát készít, majd azt feldolgozza. Finom pékárukhoz tölteléket készít. A feldolgozott tésztát
keleszti, vetés előkészítő műveletet végez, majd beállítja a sütési paramétereket és a megkelt
félkész-terméket kemencébe helyezi. Ellenőrzi a sütés folyamatát. Befejező műveleteket
végez.

PINCÉR- VENDÉGTÉRI SZAKEMBER
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A pincér-vendégtéri szakember a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó
szervezetek hálózati egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek
által igényelt, illetve az ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás
előírásai szerint. Fogadja a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel.

SZAKÁCS
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő
feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése,
valamint az elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek
számára

éttermekben

háztartásokban.

és

egyéb

helyszíneken

lévő

vendéglátó-ipari

egységekben,

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szociális ápoló és gondozó szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos
ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges
szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és
munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a
fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési,
rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló
szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély
nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

VILLANYSZERELŐ
A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó
berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és
készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos
berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés
szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó
vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést
szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos
gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort
telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését

betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot,
tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet,
munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő
eszközök alkalmazásával.

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és
Kollégiumban.

Sajátos nevelési igényű tanulók felvételijével kapcsolatos tudnivalók
Jelentkezhetnek enyhe értelmi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási,
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő

