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Tájékoztató a 2021-2022. tanévre általános iskolásoknak

BKSZC

Neked szól, ha....
Életre szóló döntés előtt állsz: szak-
mát választasz. Segítünk, hogy 
olyan mun kád legyen, amiben jó 
vagy és amit igazán szeretsz!

Képzéseinkről
Bemutatjuk a szakképzés megú-
jult rendszerét és ezen keresztül 
pedig több, mint 100 szakmánkkal 
ismertetünk meg, hogy biztosan a 
számodra legmegfelőbbet választ-
hasd.

A hozzáadott érték
Mi nem csak szaktudást bizto-
sítunk: számos lehetőséggel tá mo-
gatjuk a szakmához vezető utad, 
megmutatjuk mentor prog ram   ja in -
kat, tehet séggondozó pro jekt je in-
ket és a képzéssel járó extra jut-
ta tásokat!
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Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola 
eddig az időpontig
nyilvánosságra  
hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

A középfokú iskola 
igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

               Válaszd a leginkább

hozzád illő        
                           szakmát.
Segítünk, hogy        
                  olyan munkád 
      legyen, amiben
jó vagy és 

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

1. Érzelmi döntések
Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel  
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy  
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

Fontos lépések:

2. Beszélgess el magaddal, nem para!
Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel. 
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?

• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,  
 odafigyelést igénylő munkákat?

• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?

• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?

• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy  
 a humán vonal az erősségem?

4. Jelentkezz jól, kerülj be!  
 Ne bízd a véletlenre!

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,  
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok  
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,  
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor  
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.  
Felkészültség = előny.

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed  
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd  
az ösztöndíjas vagy  tehetséggondozó programjainkat!  
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket  
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

3. Olvass utána és dönts ésszerűen,  
 de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szak-
mákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a 
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy 
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd 
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan 
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz 
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát! www.bkszc.hu

Itt is megtalálsz



   Szükség  
 van
szakemberre!

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Weiss Manfréd Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
www.wm-iskola.hu

Csepeli székhelyű intézményünk-
ben az infor matika, az elektroni-
ka, a mechatronika, a honvé de lem 
a közgazdaság, a gépészet, és a 
közszolgálat területén érettségiz-
hetsz és szerezhetsz ingyenes 
szakmát. Duális képzéseinkben az 
ösz tön díj mellett tanulószerződés-
sel is tanulhatsz. Felvételizned a 
tanulmányi eredmények be szá mí-
tásával lehet. Az iskolához szer-
vesen kapcso ló dó kollégiumunk 
jó tanulási és kényelmes pi he  nési 
lehetőséget biztosít.

A technikai és technológiai fejlődés következtében 
egyre nagyobb számban van szükség jól képzett 
műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a külön-
féle szakterületek specializálódása és új szakterületek 
kialakulása is megfigyelhető.
A műszaki területen az érintett szakmaterületek ese-
tén közös műszaki alapozás került meghatározás-
ra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket 
sajátíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szak-
mában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség 
nyílik a különböző szakirányok közötti választásra, ez-
zel biztosítva átjárhatóságot az egyes szakmaterületek 
között.

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA ÁGAZAT
A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok - szak-
képzettségtől függően - alkalmassá válnak vezérlési 
és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus 
berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, 
üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére.  
Olyan átfogó műszaki ismereteket szerezhetnek, 
amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati 
környezetben történő munkavégzésre.
Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak minda-
zoknak, akik érdeklődnek az elektronika és az elek-
trotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely 
kimagasló technológiai környezetben ígéretes karrier-
utakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok 
folytatására is.

OM azonosító: 203032

Telephely kód:  016

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben:  

Választható képzések 
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:  

• Automatikai technikus

 Szakmairányai: 
Gyártástechnika 
Autóipar  
Épületautomatizálás 
Energetika és petrolkémia

• Elektronikai technikus

• Ipari informatikai technikus

• Elektronikai műszerész

• Villanyszerelő

 Szakmairányai:  
Épületvillamosság 
Villamoshálózat 
Villamos készülék és berendezés



5 ÉVES KÉPZÉS 

Elektronikai  
technikus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Elektronikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 03

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, 
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul.

Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló 
ágazatok elektronikai és elektrotechnikai szakembere. 
Alapvető feladatai közé tartozik az elektromos, vala-
mint elektronikus berendezések, műszerek tervezése, 
gyártása, összeszerelése, mérése, javítása és karban-
tartása. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtech-
nikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés 
elleni) védelmi előírásokat.

Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kéz-
ügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit, elvégzi 

a mechanikai és finom- mechanikai szereléseket;
• alkalmazza a diagnosztikai és konfigurációs teszt-és 

segédprogramokat, értelmezi a számítógépes mérési 
eredményeket;

• számítógéppel irányított mérő, ellenőrző és gyártó 
eszközöket használ és programoz;

• elektrotechnikai, elektronikai számításokat végez;
• komplex elektronikai áramkörökben módszeres hi-

bakereséssel behatárolja, cseréli a hibás áramköri 
egységeket, elemeket.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt 
vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések 
működése, irányítása, így például a hang- és fénytech-
nika. A képzést elvégzők keresett szakemberek a mun-
kaerő-piacon, de találó választás szakirányú felsőfokú 
tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben:  

Választható képzések 
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:  

• Automatikai technikus

 Szakmairányai: 
Gyártástechnika 
Autóipar  
Épületautomatizálás 
Energetika és petrolkémia

• Elektronikai technikus

• Ipari informatikai technikus

• Elektronikai műszerész

• Villanyszerelő

 Szakmairányai:  
Épületvillamosság 
Villamoshálózat 
Villamos készülék és berendezés

  Igazi  
„megoldó ember”  
                         szeretnél lenni?  

          Itt a lehetőség!



5 ÉVES KÉPZÉS

Automatikai 
technikus

A szakképzettséggel rendelkező:
• a technológiai folyamat ismeretében gyártó beren-

dezéseken hibát diagnosztizál, szerszámcseréket és 
alapvető beállításokat végez;

• végrehajtja a hidraulikai és pneumatikus eszközök 
cseréjét, és ellátja a kapcsolódó üzemeltetési felada-
tokat is;

• elvégzi a PLC-k beüzemelését, valamint a technoló-
giai folyamatoknak megfelelő egyszerű programok 
megírását, áttöltését és archiválását;

• alkalmazza az intelligens karbantartás módszereit.

Ajánlott azoknak a fiataloknak, akiket vonz a gépek, 
berendezések és épületek önműködő irányítása. A 
szakmát választók a XXI. század ígéretes szakem-
bereivé válhatnak, akik kiemelkedő elhelyezkedési 
eséllyel bírnak a munkaerő-piacon. Remek választás 
azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú 
tanulmányok folytatására.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Elektrotechnika-elektronika
• A szakma megnevezése: Automatikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 01
• A szakma szakmairányai: Autóipar, Energetika és 

petrolkémia, Épületautomatizálás, Gyártástechnika

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektrotechnika-elektronika ágazat 5 éves képzése, 
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: Autóipar, Energetika és 
petrol kémia, Épületautomatizálás, Gyártástechnika 
Az auto matikai technikus az automatizált gépek, ber-
endezések, rendszerek és épületek szerelését, üzembe 
helyezését, karbantartását végző szakember. A képzés 
során elsajátított pneumatikai és hidraulikai ismeretek 
birtokában alkalmas vezérlési és szabályozási felada-
tok ellátására is, emellett alapos PLC (programozható 
logikai vezérlő) ismeretekkel rendelkezik

Kompetenciaelvárás
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, 
kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapat-
munka..

Épületautomatizálás szakmairány:
Intelligens épületautomatizálási rendszereket kivi-
telez és programoz be a megrendelő igényei alapján. 
Az ügyfelekkel történő tárgyalások alkalmával, az ott 
megfogalmazott igények alapján energiahatékony, op-
timális rendszert alakít ki. Ismeri az épületautoma-
tizálási készülékeket, programokat. Kapcsolási, vezérlési 
rajz segítségével a vezérlő beüzemelését, a programok 
áttöltését, archiválását végzi. Ismeri a vezérlőprogram 
készítésének alapvető lépéseit. Műszeres méréssel, vala-
mint a vezérlőprogram jellemzőinek a monitorozásával 
és kiértékelésével az épületautomatikai rendszereken 
módszeres hibakeresést végez. A megszerzett diagno-
sztikai ismeretek alapján képes a napi üzemmenet he-
lyi és távkövetésére, az installáció, programozás és a 
mindennapi működés során fellépő rendellenességek 
okainak feltárására, a hibák kijavítására, a rendszer 
újra konfigurálására. Elkészíti a szabványok és gyártói 
előírásoknak megfelelő dokumentációt.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Ipari informatikai  
technikus

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépes adatgyűjtő és jelfeldolgozó rendszert 

konfigurál, a felhasználói internetes berendezések 
között összeköttetéseket létesít;

• adott infrastruktúrában IP alapú telekommunikációs 
és adatátviteli kapcsolatot létesít, különböző inter-
netprotokollokat alkalmaz;

• ellátja a diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segéd-
programok fejlesztését és rendszergazda-szintű 
üzemeltetését, valamint a számítógéppel irányított 
mérő-, ellenőrző- és gyártóeszközök használatát és 
programozását;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése:  

Ipari informatikai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0714 04 05

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények::
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, 
amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul.

Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszol-
gáló ágazatok középfokú végzettségű informatikai 
szakembere. Alapvető feladata ipari környezetben a 
korszerű számítástechnikai termék-, folyamat- és hát-
tértámogatás biztosítása hardver- és szoftveroldalon 
egyaránt. Ide tartozik a vezetékes és vezeték nélküli 
összeköttetések kialakításának megtervezése, koor-
dinálása és fenntartása, alapvető távközlési és hálózati 
rendszerek üzemeltetése. Feladatkörét bővíti az ipar-
ban felmerülő digitális adat- és jelfeldolgozási igények 
felmérése, műszaki dokumentálása, azok felhasználói 
szintig történő megvalósítása. Olyan átfogó műsza-
ki ismeretekkel bír, amelyek alkalmassá teszik az Ipar 
4.0 környezetben történő munkavégzésre. Vállalati 
környezetben rendszergazdai feladatköröket lát el.

Kompetenciaelvárás
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kéz-
ügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

• társszakmákkal (gépész, villamos) együttműködve 
automatizált rendszerekben szoftveres beállításokat 
végez, szabályozástechnikai jellemzőket módosít;

• képes robottechnikai rendszerekben részfeladatok 
végrehajtására alkalmazandó algoritmusok fejlesz-
tésére.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek 
az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan 
szakmára vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál 
kimagasló technológiai környezetben. Remek válasz-
tás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására 
nyi tott fiatalok számára is.



3 ÉVES KÉPZÉS 

Elektronikai 
műszerész

Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, 
kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a villamos alkatrészek paramétereit;
• diagnosztikai, konfigurációs, teszt- és segédprog-

ra mok felhasználói szintű ismerete birtokában 
értelmezi a számítógépes mérési eredményeket;

• számítógéppel irányított mérő-, ellenőrző- és gyártó-
eszközöket használ;

• az elkészült áramkört készre, illetve berendezésbe 
szere li, és egyszerűbb mechanikai szereléseket is 
végez;

• dokumentációk alapján mérőrendszert állít össze, 
ellenőriz és beállít, minőségirányítási és gyártásközi 
információkat szolgáltat.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Elektronikai műszerész
• A szakma azonosító száma: 4 0713 04 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul.

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló 
ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakem-
bere. Alapvető feladata az elektronikai berendezések 
összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos 
és elektronikus eszközök, műszerek bemérése, javítá-
sa és karbantartása. Eltérő mérési eredmények ese-
tén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése és 
megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások 
és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri és alkalmazza a 
villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD 
(elektrosztatikus kisülés elleni) védelmi előírásokat.

Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez 
közel áll a számítástechnika és az elektronika, de test-
hezálló szakma lehet azok számára is, akiket vonz a 
multimédia rohamosan fejlődő és jó elhelyezkedési le-
hetőségeket kínáló területe is.



3 ÉVES KÉPZÉS 

Villanyszerelő 

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Elektronika és elektrotechnika
• A szakma megnevezése: Villanyszerelő
• A szakma azonosító száma: 4 0713 04 07
• A szakma szakmairányai: Villamos hálózat,  

Épületvillamosság, Villamos készülék és berendezés

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmairány: Épületvillamosság
Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villa-
mos és mechanikai kötéseket készít, épületek villamos 
hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakít-
ja az épületek villamos áramköreit. Lakóépület csat-
lakozó vezetékét és fogyasztásmérő helyet létesít. Vil-
lamos biztonságtechnikai eszközöket kiválaszt, telepít, 
üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást 
készít kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villam-
os kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, 
elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gé-
pet helyez üzembe. Dokumentáció alapján fotovoltai-
kus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz 
tartozó villamos elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot, 
fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommuná-
lis épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó 
berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe 
helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket 
szerel, üzembe helyez.

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. 

Lehetséges szakmairányok: Villamos hálózat, Épület-
villamosság, Villamos készülék és berendezés szak-
mairány.
A villanyszerelő épületek, technológiák és hálózatok 
hagyományos és intelligens villamos és napelemes 
rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari 
villamos berendezés szerelése során kapcsoló és elosz-
tó berendezést telepít, ipari energia elosztó vezetéket, 
kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 
szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző 
mérések, vizsgálatok és beállítások elvégzése is.

Kompetenciaelvárás:
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, 
önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, 
csapatmunka.

Szakmairány: Villamos készülék és berendezés szerelő
Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villa-
mos és mechanikai kötéseket készít, süllyesztett- és 
fa lon kívüli villamos alapszereléseket létesít. Doku-
mentáció alapján lakóépület csatlakozó vezetékét 
kiépíti, az áramszolgáltató előírása szerinti fogyasz-
tásmérő helyet alakít ki vagy szerel. Berendezések ká-
beles csatlakozó vezetékét létesíti, valamint elkészíti 
a megvalósulási dokumentációt. Kábelösszekötést és 
kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen. Vil-
lamos gépet, transzformátort, villamos forgógépet 
telepít, hálózatra csatlakoztat. Kapcsoló készüléket 
kiválaszt, beköt, működési jellemzőit beállítja, ellenőr-
zi. Rajz alapján ipari elosztó berendezést telepít és 
üzembe helyez az érintésvédelmi és biztonságtech-
nikai előírásoknak megfelelően. Dokumentáció alapján 
fotovoltaikus berendezést szerel. Műszaki leírás alap-
ján motor vezérlőberendezést szerel, frekvenciaváltót 
telepít. Dokumentáció alapján villamos gépek, ipari 
elosztók üzembe helyezés előtti és üzemi vizsgálatait 
végzi.

A szakképzettséggel rendelkező:
• fogyasztásmérő helyet alakít ki, lakás és épület 

elosz tó berendezést szerel, erős- és gyengeáramú 
alap szerelést létesít;

• hagyományos és intelligens épület villamos beren-
dezését szereli, javítja, karbantartja, kezelését betanít-
ja;

• egyszerű multimédiás és kommunikációs alkal-
mazásokat kezel, terveket, műszaki leírásokat olvas, 
értelmez;

• kisgépeket, kéziszerszámokat használ a technológiai 
alapműveleteknél.

Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak 
vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzés-
re egy olyan szakmában, amely napjainkra rendkívül 
felértékelődött, jó perspektívát és változatos feladato-
kat kínál..



A technikai és technológiai fejlődés következtében 
egyre nagyobb számban van szükség jól képzett 
műszaki szakemberekre. A fejlődés mellett a külön-
féle szakterületek specializálódása és új szakterületek 
kialakulása is megfigyelhető.
A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részé-
ben közös műszaki alapozó oktatásban vesznek részt 
a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szak-
materületek között.
A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az 
ismereteket sajátítják el, amelyek valamennyi műszaki  

GÉPÉSZET ÁGAZAT
szakmában azonosak és szükségesek. Az alapozás 
végén a tanulóknak lehetőségük nyílik a különböző 
szakirányok közötti választásra.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazok-
nak, akiket vonz a magas szinten automatizált tech-
nológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is 
szívesen végzik, akik szeretnek alkotni, szerszámokat 
használni. Jó választás azoknak a fiataloknak is, akik 
nyitottak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felső-
fokú intézményben folytassák.

  Nehéz súlycsoport,  

a nagygyerekek  
   szakmái ezek!

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben:  

Választható képzések 
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:  

• Gépgyártás-technológiai  
technikus

• Gépésztechnikus  
Ipar 
Vegyipar 
Vízgépészet

Gépi és CNC 
forgácsoló 

5 ÉVES KÉPZÉS 

Gépgyártástechnológiai 
technikus

A szakképzettséggel rendelkező:
• műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alk-

atrészhez, megtervezi annak gyártását, meghatároz-
va az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és tech-
nológiai paramétereket;

• alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű 
szerszámgépeken, valamint robotizált megmunkáló 
cellákon;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése:  

Gépgyártástechnológiai technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0715 10 06

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények::
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkat-
részek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, 
géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésé-
ben, szerelésében, karbantartásában és javításában.
Meghatározza a gyártás technológiai adatait, biztosít-
ja a gyártóeszközök üzemeltetési feltételeit. Irányítja 
az általa tervezett gyártási folyamatot. Gyártás közben 
méréseket, ellenőrzéseket végez. Megtervezi a gépek 
karbantartási folyamatait és részt vesz azok végrehaj-
tásában.

Kompetenciaelvárás
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködé-
si készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási 
képesség, analitikus gondolkodás.

• egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot 
ír, betölt és tesztel;

• megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és 
szükség esetén beavatkozik.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt ven-
ni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Gépésztechnikus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése: Gépésztechnikus
• A szakma azonosító száma: 5 0715 10 05
• A szakma szakmairányai:  

CAD-CAM, ipar, vegyipar

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szakmairány: CAD-CAM:
A CAD-CAM gépésztechnikus feladata, hogy szakmai 
ismereteit alkalmazva hatékony támogatója legyen 
a gépipari tervezésnek és gyártásnak. Egy személy-
ben átlátja az egyes alkatrészek, vagy szerelvények 
tervezésének és megvalósításának összefüggéseit. 
Szakmai tanulmányait követően képes lesz ipari ter-
mékek modellezésére, funkcionális megfelelőségük 
vizsgálatára, valamint a szükséges tervezési doku-
mentációk elkészítésére. Gyártási ismeretei alapján el 
tudja végezni a forgácsolással előállítható termékek 
egyetemes és CNC gépekkel való megmunkálásának 
előkészítését. Ki tudja választani a technológiát, meg-
munkáló berendezéseket, készülékeket, szerszámokat. 
Gyártási gyakorlata alapján szükség szerint tevé-
kenyen részt tud venni a gyártási folyamatban.

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és 
technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szakmairányok: CAD-CAM, ipar, vegyipar.
A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, 
berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválaszt-
ja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik 
a gyártáshoz szükséges, automatizált gyártóberen-
dezések beüzemelésében.
Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, 
javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyama-
tokat. Méréseket, elemzéseket végez a gyártóeszközök 
optimális működésének biztosítása érdekében

Kompetenciaelvárás:
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési 
készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus 
gondolkodás.

Szakmairány: Ipar
Az ipar szakmairányú gépésztechnikus a mérnöki 
felkészültséget nem igénylő gépészeti jellegű műszaki 
fejlesztő, tervező, irányító és ellenőrző feladatokat vég-
zi. Részt vesz a gyártmányok, gépek és berendezések 
korszerűsítési, a gépelemek, gépegységek tervezési és 
az új technológiák bevezetési munkálataiban. Megszer-
vezi a gépek, berendezések biztonságos üzemeltetését, 
javítási, karbantartási előírásokat készít, mely alapján 
karbantartási munkálatokat végez vagy végeztet, ezek-
hez anyagokat, segédanyagokat választ, majd a végel-
lenőrzést, próbaüzemeltetést, üzembe helyezést és 
minősítést követően dokumentálja az elvégzett munkát. 
Hibás működés esetén feltárja a hiba okát, elvégzi 
vagy elvégezteti a javítási feladatokat, a próbaüze-
meltetést és a helyes működés beállítását. Egyszerű 
pneumatikus és hidraulikus vezérléseket tervez, össze-
állít, működési paramétereket állít be, karbantart, javít, 
cserél, próbaüzemet végez. Összeállítási és alkatrész-
rajzokat értelmez és készít. Kézi és kisgépes eljárással 
alkatrészt gyárt, amely során anyagot, szerszámot és 
mérőeszközt választ, műveleteket ír elő és a gyártá-
si folyamat elvégzése után ellenőrzi a kész darabot. 
Mérő- és ellenőrző eszközökkel geometriai méreteket 
határoz meg, jegyzőkönyvet készít, kiértékel, minősít. 
Csavarkötéseket és biztosításokat, ék- és reteszkötése-
ket szakszerűen kialakít és bont. Elvégzi a szabványos 
gépelemek (csapágyak, fogaskerekek, szíjtárcsák, 
lánc kerekek, stb.) szakszerű ki és beszerelését, cseré-
jét. Dokumentáció és gépkönyv alapján megtervezi és 
elvégzi vagy elvégezteti a gépek, berendezések szét- 
és összeszerelését. Gondoskodik a munka-, környezet- 
és tűzvédelmi előírások adaptálásáról, betartásáról és 
betartatásáról, a hatáskörébe tartozó gépek és beren-
dezések műszaki megfelelőségéről, a folyamatos üze-
meltetéshez, karbantartáshoz, javításhoz szükséges 
anyag-, gép-, szerszám- és energiaellátásról.

A szakképzettséggel rendelkező:
• alkatrészrajz alapján kézi és kisgépes eljárással 

egyszerű alkatrészeket gyárt: kiválasztja a gyártandó 
munkadarab anyagát, típusát, meghatározza a 
gyártáshoz szükséges műveleteket, szerszámokat és 
mérőeszközöket, elvégzi a gyártási műveleteket;

• mérőeszközökkel ellenőrzi a kész munkadarabot;
• a mért jellemzőket jegyzőkönyvben rögzíti, a mérés 

eredményét kiértékeli, ez alapján a vizsgált alka-
trészt, gépegységet minősíti;

• elvégzi hidraulikus és pneumatikus rendszerek 
eleme inek karbantartását, javítását, cseréjét;

• beüzemeli a javított, karbantartott berendezést;
• elvégzi a gépek, berendezések időszakos karban-

tartási munkálatait.

Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gé-
peket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automa-
tizált technológia, szeret szerelni és a szervezési fela-
datokat is szívesen végzi.



3 ÉVES KÉPZÉS 

Gépi és CNC  
forgácsoló

Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban 
való együttműködés, precizitás, problémamegoldó 
képesség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra 

vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyraj-
zok, szabványok;

• a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, 
beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő 
eszközöket;

• kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szük sé-
ges szerszámokat;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Gépészet
• A szakma megnevezése: Gépi és CNC forgácsoló
• A szakma azonosító száma: 4 0715 10 07

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség 
megszerzésével zárul. 
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag is-
meretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos 
szerszámgépen való gyártását, meghatározva az eh-
hez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai 
adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási 
jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC meg-
munkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használ-
ja a munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. 
Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC 
gépen történő gyártására. A gép felszerszámozását 
követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt 
gyárt.

• kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, 
alakít, javít;

• fúrási munkákat végez;
• alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, 

marással;
• egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC 

vezérlésű megmunkáló gépeken;
• forgácsoló szerszámokat készít, élez;
• a legyártott munkadarab minőségét és megfele-

lősségét ellenőrzi.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, 
érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.



A bányászat, mint szakma egyidős az emberiséggel.
Az ásványi nyersanyagok kitermelése biztosítja a mod-
ern élet feltételeit napjainkban és a jövőben is. A mai 
bányaművelés összetett szaktudást, a modern gépi 
berendezések működtetését igényli. Ezen a területen 
dolgozók teremtik meg az ipar, a mezőgazdaság és a 
szolgáltatások alapjait is.
A fémek előállítása és megmunkálása évezredek 
óta meghatározza az emberiség történelmének fe-
jlődését. A modern kohászat ma és a jövőben is az 
ipar meghatározó területe. A folyékony fémek (vas, 
acél, alumínium, réz) előállítása és alakítása izgalmas 
kihívás a fiatalok részére.
A fluidumbányászat századunk egyik legfontosabb 

BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT ÁGAZAT
ipari tevékenysége, hiszen a szénhidrogének és az 
édesvíz szerepe országok, régiók jövőjében vitathatat-
lan. A fluidumok, így a kőolaj alapú üzemanyagok a 
gépek fő mozgatói, a földgáz az elsődleges fűtőanyag, 
az édesvíz pedig folyamatosan a legfontosabb ásványi 
nyersanyaggá válik. Ahhoz, hogy a felszínre hozzuk 
több kilométeres mélységből, speciális berendezésekre 
és szakképzett személyzetre (fluidumkitermelőkre) 
van szükség.
Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik 
szeretnek a szabadban dolgozni, műszaki érdeklődésük 
van, szeretik a nagy teljesítményű gépeket, és szívesen 
szereznek szerteágazó ismereteket több műszaki tu-
dományterületen is.

           Ha vonzanak  
a különleges  
      anyagok!

Választható képzések 
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:  

• Öntvénykészítő 
Szakmairányai:  
Vas és acél  
Könnyűfém

3 ÉVES KÉPZÉS 

Öntvénykészítő

A szakma alapadatai:
•  Az ágazat megnevezése: Bányászat és kohászat
• A szakma megnevezése: Öntvénykészítő
• A szakma azonosító száma: 4 0715 01 07
• A szakma szakmairányai: könnyűfém, vas és acél

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Bányászat és kohászat ágazat 3 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 

Választható szak mairányok: Könnyűfém szakmairány, 
Vas és acél szakmairány.
Az öntvénygyártó olvasztókemencében elkészíti az 
előírt hőmérsékletű és kémiai összetételű fémet. Elő-
készíti az öntéshez szükséges eszközöket, szerszámokat 
a gyártáshoz. Elvégzi a folyékony könnyűfém, valamint 
a folyékony vas- és acél formába öntését és kezelését, 
főként öntőgépek, robotok segítségével. Kezeli az 
öntödében használatos automata gépeket, gépsorokat.

Szakmairány: Könnyűfém
Könnyűfémből készült öntvényeket állít elő homok-, 
kerámia- vagy fémformában. Működteti az olvasz-
táshoz szükséges kiszolgáló berendezéseket. Az 
öntészeti technológiákhoz igény szerint adott össze-
tételű folyékony fémet használ, illetve állít össze. 
Kezeli a fémolvadékot. Kézzel vagy géppel formázza 
az öntőmintát, előkészíti azt az öntéshez, kialakítja a 
gázelvezetést, a beömlő- és táplálórendszert. Automa-
ta öntőgépek segítségével fémformába kokillaöntést és 
nyomásos öntést végez. Karbantartja az öntést kiszol-
gáló gépeket, berendezéseket. Gyártás közben ellenőr-
zi a technológiai paraméterek betartását. Ellenőrzi, 
tisztítja, hőkezeli az öntött munkadarabokat. Technoló-
giai utasításnak megfelelően dokumentálja a gyártás 
paramétereit, számítógépes adatnyilvántartást végez.

Kompetenciaelvárás
Jó fizikai adottságok, térbeli gondolkodás, önállóság, 
csapatban való együttműködés, törekvés a folyamatos 
szakmai fejlődésre.

A szakképzettséggel rendelkező:
• kézi formázást végez, elvégzi a folyékony fém formá-

ba öntését, használja a különféle formaleválasztó 
anya gokat;

• előkészíti a magszekrényt a gyártásra, ellenőrzi és 
működteti a formázó- és öntőgépeket, szükség ese-
tén ki tudja javítani a homokmag hibáit;

• elvégzi a formázáshoz szükséges formahomok 
készítését homokműben;

• olvasztókemencében elkészíti a megfelelő kémiai 
összetételű olvadékot, használja az ötvöző anyagokat;

• felügyeli a folyékony fém öntőrobot általi formába 
öntését;

• a kész öntvényről eltávolítja a felesleges fémet;
• felismeri az öntési hibákat, megteszi az előírt intéz-

kedéseket.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a könny-
űfémek, a vas és acél alakítása, formázása és azok fel-
használási lehetőségei, megmunkálási technológiái. Jó 
szerencsét! - ahogy a terület szakemberei mondanák.



A szakmaterület az informatikai és infokommu-
nikációs szakmákat foglalja magában. Rendkívül dina-
mikusan fejlődő területe az iparnak.
Az ágazat az informatikai rendszer- és alkalmazás 
üzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfej-
lesztés és -tesztelésen túl, a távközlésig széles spekt-
rumban kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik 
egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.
Az informatika önálló tudományág, amely a különböző 
eszközökkel - de különösen a számítógéppel - megvaló-
sított információkezeléssel, azaz az információ megszer-
zésével, (gyűjtésével), feldolgozásával, tárolásával,  

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
sokszorosításával és továbbításával foglalkozik.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól 
felszerelt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, 
munkavégzés közben korszerű eszközpark segítségé-
vel sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mind-
azoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép 
működése és rejtelmei vagy a programozás és a tele-
kommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan 
képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a 
munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések 
biztos alapot adnak.

          Az igazi  
fejlesztés  
              4.0

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben: 

• Informatikai rendszer-  
és alkalmazás-üzemeltető  
technikus

• Szoftverfejlesztő  
és- tesztelő

5 ÉVES KÉPZÉS 

Informatikai rendszer- és  
alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Informatikai rendszer- és 

alkalmazás-üzemeltető technikus 
• A szakma azonosító száma: 5 0612 12 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények::
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg-
szer zésével zárul.

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, 
illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati esz-
közök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt 
működését biztosítja.

Kompetenciaelvárás
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és 
hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, problé-
mamegoldó készség és együttműködési készség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkal-

mazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalma-
zásokat telepíteni, karbantartani és használni;

• elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres sze-
relési, karbantartási és javítási munkáit;

• ellátja munkaállomások operációs rendszerének 
telepítését és karbantartását;

• képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs 
rend szerek és az alapvető internetes szolgáltatások 
telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;

• ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és kar-
bantartásával kapcsolatos feladatokat;

• képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű háló-
zatok tervezési, illetve felügyeleti feladatait elvégezni;

• elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak 
és vírusvédelmi szoftverek telepítését és konfigu-
rálását;

• felhőszolgáltatásokat kezel.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai 
eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud 
és szeret más csapatokkal együttműködni, és támo-
gatóként kész részt venni egy informatikai rend szer 
üzemeltetésében.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Szoftverfejlesztő-  
és tesztelő

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Szoftverfejlesztő- és 

tesztelő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg-
szerzésével zárul.

A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan 
szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást 
(szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és doku-
mentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok 
tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva 
együttműködik a szoftverfejlesztési projektben részt-
vevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát 
támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

Kompetenciaelvárás
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problé-
mamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rend-
szerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépet kezel, üzemeltet;
• fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
• weboldalakat tervez és kódol;
• webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez 

és fejleszt;
• asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
• szoftvereket tesztel;
• adatbázisokat tervez és kezel;
• csoportmunkát és együttműködést támogató szoft-

vereket használ;
• erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai 
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesz-
tése, tökéletesítése is érdekel.



A honvédelem ágazatban a természettudományi, in-
formatikai, elektronikai és műszaki ismeretekre épülő 
képzések teszik lehetővé, hogy a jövőben Magyar-
ország biztonságáért és fejlődéséért tenni akaró fele-
lős állampolgárok generációja nőhessen fel.
A képzés során a honvéd kadét alapszakma választ-
ható szakirányainak köszönhetően a fiatalok megis-
merkednek a természeti és épített környezet sajátos-
sá gaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal, az 
autóipar és az informatika/infokommu nikáció jelenév el  

HONVÉDELMI ÁGAZAT –  
Honvéd kadét (szakmairány megjelölésével)

és jövőjével. Duális képzés keretében a szakma i 
gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumokban, mű-
he lyek ben, gyakorlótereken és lőtereken korszerű esz-
közpark segítségével sajátíthatják el a magas szin tű 
ismereteket.
A felnőtté válás során életükben meghatározóvá vá-
lik a környezettudatos szemlélet, a felelősség a minket 
körülvevő környezetért, valamint az ön- és munkafe-
gyelem, és nem utolsó sorban a hazaszeretet.

Egymásért 
                   dolgozunk.

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben: 

• Honvéd kadét

 Szakmairányai: 
 Automatikai technikus (autóipar)
 Informatikai rendszer-,  
és alkalmazás-üzemeltető

 Infokommunikációs hálózat-építő és 
 -üzemeltető technikus 
 Elektronikai technikus
 Környezetvédelmi technikus  
(környezetvédelem)

 Logisztikai technikus
 Honvédelmi igazgatási ügyintéző



5 ÉVES KÉPZÉS 

Honvéd kadét

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Honvédelem
• A szakma megnevezése: Honvéd kadét
• A szakma azonosító száma: 5 1031 11 05
• A szakma szakmairányai: Infokommunikációs

hálózatépítő és -üzemeltető technikus,
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat:

szükséges

A képzésre nem vehető fel,  
aki az alábbiak közül valamelyikben szenved: 
a) végtaghiány,
b) szemmel látható fejlődési, mozgásszervi

rendellenességek,
c) bénulások,
d) inzulinnal kezelt cukorbetegség,
e) beszélgetés során felismerhető értelmi zavarok,
f) alacsony intelligenciaszint,
g) kezelt pszichiátriai betegségek,
h) epilepszia,
i) súlyos kancsalság,
j) súlyos halláscsökkenés,
k) asztma,
l) ismétlődő epe-, vesekövesség,
m)  súlyos bőrbetegségek,
n) súlyos gerincferdülés és
o) az egyik vese hiánya
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges
A 12. évfolyamot követően a katonai szolgálatra való
egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, vala
mint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015 (VII.30.)

Elektronikai technikus szakmairány: 
A Honvéd kadét, Elektronikai technikus alapvető fe-
ladatai közé tartozik az elektromos, valamint elektro-
nikus berendezések, műszerek tervezése, gyártása, 
összeszerelése, mérése, javítása és karbantartása. Is-
meri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, 
illetőleg a korszerű érintésvédelmi és minőségbiz-
tosítási előírásokat. Képes egyedi készülékeket doku-
mentáció alapján megépíteni, mikrovezérlős áram-
köröket felprogramozni. Javító technikusként felméri 
egy-egy javítás várható anyag- és időigényét, illetve 
a várható költségvonzatukat, a javítással kapcsolatos 
információkat. Szakmailag támogatja a hozzá beosz-
tott állomány (műszerészek, szerelők) munkáját. Al-
kalmazza a korszerű méréstechnikai, diagnosztikai 
eszközöket. Számítógéppel irányított mérő, ellenőrző 
és gyártó eszközöket használ és programoz.
Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a ka-
tonai technikai eszközök, a biztonság, szereti mozgal-
masságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dol-
gozni és embereket irányítani.

Informatikai rendszer- és  
alkalmazás-üzemeltető szakmairány:
A Honvéd kadét, Informatikai rendszer- és alkal-
mazás-üzemeltető technikus informatikai, illetve háló-
zati ismeretei birtokában, csapatban és önállóan dol-
gozva kis- és közepes méretű hálózatok tervezésében, 
telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együtt-
működik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, 
egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva 
önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek 
között a vállalatnál, a honvédségnél működő, illetve fel-
hőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati 
eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek 
és munkaállomások, alkalmazások összehangolt 
működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszol-
gáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget 
nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkal-
mazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek kereté-
ben informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, 
vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtu-
alizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozá-
si alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve we-
bes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert 
üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban 
hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egy-
aránt.
Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a 
katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a 
mozgalmasságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapat-
ban dolgozni és embereket irányítani.

HM rendelet alapján, mely kifejezetten a hivatásos 
vagy szerződéses katonai szolgálatvállalás alkalmas
ság megállapítását szolgálja és nem feltétele a szak
mai végzettség megszerzésének.

Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi 
és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul.

Választható szakmairányok: Gépjármű mechatroni-
kai technikus (szerviz), Elektronikai technikus, Hon-
védelmi igazgatási ügyintéző, Infokommunikációs 
hálózatépítő és -üzemeltető technikus, Informatikai 
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető, Környezetvédel-
mi technikus (környezetvédelem), Logisztikai techni-
kus szakmairány.



Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a 
rend   védelmi szakképesítéseket foglalja magába. A köz -
szolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) isme-
retekre épülő képzések az ágazat munkaerőutánpót-
lását hivatottak biztosítani. Az adott szakterület az 
érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja.
A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet 
választható szakirányoknak megfelelően a fiatalok 

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT
megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátos sá-
gaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai 
elemeivel.
A képzési folyamat során a gyakorlati képzés kereté-
ben a tanulók megismerkedhetnek büntetés-végre-
hajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, 
valamint kormányhivatalok tevékenységének legfon-
tosabb elemeivel.

Vigyázunk  
egymásra!

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben: 

Választható képzések 
3 éves szakképző-
iskolai képzésben:

• Közszolgálati  
technikus

 Szakmairányai: 
Közigazgatási ügyintéző  
Rendészeti technikus

• Rendészeti őr

5 ÉVES KÉPZÉS

Közszolgálati technikus

A szakma alapadatai:
•  Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
• A szakma megnevezése: Közszolgálati technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0413 18 01
• A szakma szakmairányai:  

Közigazgatási ügyintéző, Rendészeti technikus

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely  
szakképzettség megszerzésével zárul.

A Közszolgálati technikus végzettség keretében a 
Köz i gazgatási ügyintéző és a Rendészeti technikus 
szakmairányok választhatóak. 

Kompetenciaelvárás
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasot-
takat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti 
a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat 
ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások 
kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, 
kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, 
betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan 
alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

Közigazgatási ügyintéző szakmairány:
A közigazgatási ügyintéző megismerkedik közigaz-
gatási tevékenység-terület szabályaival, sajátos sá-
gaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai 
elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati kép-
zés keretében a közigazgatási ügyintéző megismer-
kedik kormányhivatalok tevékenység-rendszerének 
leg  fontosabb elemeivel.

A szakképzettséggel rendelkező:
• külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását 

szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat 
készít, szerkeszt, kezel, tárol;

• ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgaz dál ko -
dá si, adminisztrációs feladatokat, közigazgatási eljá rás  
keretén belül jogkörében hivatalból vagy kérelemre 
hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;

• ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, irat-
kezelési feladatokat és adminisztratív teendőket lát el;

• irodatechnikai, információs és kommunikációs esz-
közöket, kezel és használ;

• ügyintézői és ügyfélszolgálati feladatokat lát el;
• feladatkörébe tartozó eljárást folytat le;
• tájékoztatást ad, adatszolgáltatást végez szóban és 

írásban;
• feladatkörébe tartozó közigazgatási ügyekben dön-

tés-előkészítést és támogató feladatokat végez;
• ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal össze-

függő feladatokat;
• önállóan végezni a hatáskörébe tartozó közigazgatá-

si eljárási ügyeket;
• kezeli a felmerülő ügyfél-konfliktusokat.



KÖZSZOLGÁLATI TECHNIKUS
Rendészeti technikus szakmairány:
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely  
szakképzettség megszerzésével zárul. A rendé szeti 
technikus megismerkedik a rendészeti, a magánbiz-
tonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya 
sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb 
szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakor-
lati képzés keretében a rendészeti technikus megis-
merkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a 
büntetés-végrehajtás, a katasztrófavé delem-tűz  ol tó ság,  
valamint a rendőrség tevékenységének legfon tosabb 
elemeivel.
 

3 ÉVES KÉPZÉS 

Rendészeti őr

A szakma alapadatai:
•  Az ágazat megnevezése: Rendészet és közszolgálat
• A szakma megnevezése: Rendészeti őr
• A szakma azonosító száma: 4 1032 18 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: -

Rendészet és közszolgálat ágazat 3 éves képzése, amely  
szakképzettség megszerzésével zárul.

A rendészeti őr megismerkedik a rendészeti, a magán-
biztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi élet-
pálya sajátosságaival, a leendő választott hivatás 
fonto sabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat 
so rán a gyakorlati képzés keretében a rendésze-
ti őr megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató 
szer  vezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa-
védelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékeny-
ségének legfontosabb elemeivel.

Kompetenciaelvárás
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasot-
takat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti 
a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat 
ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások 
kommunikációját, figyelembe veszi mások véleményét, 
kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez, 
betartja az alapvető viselkedési normákat, tudatosan 
alkalmazza a metakommunikációs eszközöket.

A szakképzettséggel rendelkező:
• őrzést végez különböző védelmi szintű létesítmé-

nyekben;
• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, hely-

szín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szol-
gálat tagjaként; Rendészet és közszolgálat ágazat

• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a 
pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;

• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghely-
zetekben, közveszély-elhárításban;

• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten 
ért személyt;

• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kény-
sze rítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;

• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett 
hatóságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosítás-
ban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezők-
kel.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban 
elhivatottságot a közrend, közbiztonság terü letén az 
emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek 
fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfe-
lelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú 
igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

A szakképzettséggel rendelkező:
• őrzést végez különböző védelmi szintű létesít-

ményekben;
• ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, hely-

szín-ellenőrzést végezni a riasztásra kivonuló szol-
gálat tagjaként;

• szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a 
pénz-, értékszállítást a létesítmény területén;

• intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükség hely-
zetek ben, közveszély-elhárításban;

• elfogja a bűncselekményen és szabálysértésen tetten 
ért személyt;

• alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kény-
szerítő testi erőt a szakmai szabályok szerint;

• együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett ha-
tó ságokkal, a rendvédelmi szervekkel, a biztosításban 
részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;

• lőfegyvert használ;
• alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályo-

kat, és egyéb jogi normákat, valamint a speciális 
szak mai, továbbá etikai szabályokat.

 
Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban 
elhivatottságot a közrend, közbiztonság területén az 
emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek 
fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy legyen megfe-
lelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú 
igényét magas színvonalon tudja biztosítani.



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.

+36-1-58-58-050 (központi telefonszám)

+36-1-58-58-058 (ügyfélszolgálat)

+36-30-826-99-18 (ügyfélszolgálat)
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