
Ha továbbtanulási lehetőségként a szakképzést választod, számos előnyben 

részesülsz:

• nem kell már most a beiratkozásnál szakmát választanod, elég, ha tudod, 

mely ágazat érdekel

• gyakorlatorientált oktatásban veszel részt

• a szakképzésben résztvevő minden tanuló ösztöndíjat kap, amelynek

mértéke a tanulmányi eredménytől függ

• egy jól megválasztott szakmával gyorsan elérhetővé válhat az anyagi

függetlenség

• nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a

mesteremberek iránt mindig nagy a kereslet.

• a továbbtanulásnál előnyt élvezel, ha van technikusi végzettséged. A 

technikum a mérnökképzés előszobája.

Ha mestere szeretnél lenni egy szakmának, javasoljuk a szakképző iskolát, 
ha magasabb szintű tudást szeretnél, akkor technikumban a jövőd.

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető techni-

kusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves 

képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, 

magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartal-

mat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. 

Ezek-ből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 

A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat válasz-

tani, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év 

elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a

techni-kusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is lehetőséged 

van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a 
felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

A szakképző iskola három éves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az 

ágazati ismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás.

A pályaválasztáshoz további segítséget a www.ikk.hu oldalon találsz.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is!

SEGÍTÜNK A SZAKMAVÁLASZTÁSBAN!

http://www.ikk.hu/


A Technikum választás újdonsága, előnyei:

Először ágazatot választasz, amivel 2 évig ismerkedsz. 

10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit:

Az 5. év elvégzése után egyszerre kapsz érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet.

Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig 
munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelmed lesz.

Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, 
mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, 
előrehozott érettségi lehetőséggel.

A nyelvvizsga megszerzésére van mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, de itt egy nyelvet kell kötelezően 
tanulni. Az iskolák egyedi ajánlatában lehet több nyelvtanulási lehetőség is.

Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy.

A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.



A Szakképző Iskola választás újdonsága, előnyei:

A szakképző iskolában szakember képzés folyik.

Először ágazatot választasz, amivel 1 évig ismerkedsz. 

9. évfolyam után történik a szakmaválasztás.

9. évfolyam után még a technikummal átjárható rendszer.

Általános szakképzési ösztöndíjat kapsz 1 évig.

Az ösztöndíjat a szakképzési munkaszerződés váltja fel, vagyis a tanulás 
mellett már lesz jövedelmed.

2 évig tanulhatod a szakmát, elsősorban vállalati körülmények között, duális képzés keretében.

Duális képzés = a képzés helyszíne elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál lesz, ahol a szakma
elsajátítása történik.





Egészségügy ágazat

Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegségének 

megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének 

támogatása, rehabilitációja.

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi munka és a 

rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a fiatalok. Duális képzés keretében a szakmai 

gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve 

a mentőszolgálatnál — sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. Kiemelkedő lehetőség 

az okleveles technikus képzés (pl. az Általános ápoló képzés esetében), melynek során a tanulók 

képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú 

tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős 

rövidítése mellett. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a 

felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért.

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mellett 10 szakképesítés területen 23 

szakmairányban kínál lehetőséget a szakképzettség megszerzésére. A 9-12. évfolyamon a képzés 

valamennyi szakma területén azonos tartalommal zajlik, és a tanulók a 12. évfolyam végén 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztensi tanúsító vizsgát tesznek. 
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EGÉSZSÉGÜGY

Egészségügy ágazat - Gyakorló ápoló - KIFIR kód 0805

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

Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező 

állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő 

a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az 

egészségügyi team tagjainak.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias 

feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
� ápolást, gondozást végez; asszisztensi feladatokat lát el;

� alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek és életkornak megfelelően;

� vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;

� a beteg állapotváltozását észleli, nyomon követi és szükség esetén beavatkozik;

� képes egyes ápolói beavatkozások elvégzésére pl.: injekciózás, vérvétel, EKG készítés.

Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti 

felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással rendelkezik.

ÉVES KÉPZÉS5



Egészségügy ágazat - Általános ápoló - KIFIR kód 0804
Egészségügy ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Kiemelkedő lehetőség, hogy 
az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem 
koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő 
jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül 
egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad.  Az általános ápoló részt vesz az 
egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat 
végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, 
otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, 
rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;

• vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik,

• ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl: kanül behelyezés, injekciózás, vérvétel,
speciális fájdalomcsillapítás;

• a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;

• a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt;

• súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;

• idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában;

• betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

t. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri meg az emberi test működését, a betegségek 
jellemzőit, az egészséges életmód elemei Az optimális jelentkező jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos 
számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedést. 

ÉVES KÉPZÉS6



Kreatív ágazat – I. kreatív ipar

A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség és fantázia szükséges. 
A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek lépnek a munkaerőpiacra, akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, 
megmutatják szépségének teljes palettáját.

A képzés során a fiatalok megismerkednek a Ruha- és Textilipar technikáival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt  
helyszínen megismerik a választott szakmairány hagyományos, kézi gyártás folyamatait, valamint a korszerű eszközpark segítségével sajátíthatják 
el a magas szintű gyártás-technológiai ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sokoldalú, kreatív gondolkodás.
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ÉVES KÉPZÉS5

Divat-, jelmez- és díszlettervező - KIFIR kód 0806 (alkalmassági vizsga kötelező)
Kreatív ágazat – képző- és iparművészeti terület - 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul, 
amely a divat- és stílustervező, jelmeztervező asszisztens vagy díszlettervező asszisztens munkakörökhöz kapcsolódhat.
Választható szakmairányok: Divattervező, Jelmez- és díszlettervező.
A divat-, jelmez- és díszlettervező technikus vizuális műveltséggel, fejlett forma- és színérzékkel, rajzi-, festészeti-, művészeti- és öltözködési-, 
valamint bútortörténeti ismeretekkel rendelkezik, aki öltözék, színházi vagy filmes jelmez-kivitelezési tudással is rendelkezik, ért a díszlet-kivitelezés 
minden fázisához.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, kreativitás, sokoldalúság, precizitás, jó kézügyesség, ötletgazdagság.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• öltözékeket, kiegészítőket tervez – szabadkézzel vagy számítógépes programmal –, kollekciót állít össze, ahhoz tartozó kivitelezési
folyamatokat ismer, felügyel és dokumentál;

• a díszlettervek pontos ismeretében irányítja a kivitelezés munkálatait, besegít a műhelyekben végzett munkafolyamatokba;
• forrásanyagot, információt gyűjt, koncepciót alakít ki;
• elképzeléseit vizuálisan prezentálja – vázlat, divatrajz, jelmez- vagy díszletterv formájában szabadkézzel, plasztikus formában vagy

számítógépes programmal;
• a tervek alapján, a díszlettervező útmutatásával műszaki rajzokat és maketteket készít;
• anyag- és szabászati ismeretekkel rendelkezik;
• öltözékek, kollekciók bemutatásában vesz részt (divatfotó, divatfilm);
• színpadi próbákon vagy filmforgatáson jegyzeteket készít a szükséges változtatásokról, alkalmazkodik a rendező, színészek elvárásaihoz;
• színházi és filmes munkája során együttműködik közvetlen munkatársakkal, érvényesíti magas szintű tudását.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a divat, az öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó fantáziával. Szereti a színház, a 
drámairodalom, a film és a színészek világát, valamint szeret emberekkel együttműködve alkotó munkát végezni.



Kreatív ágazat – III. vizuális
A tanulók megismerkedhetnek tanulmányaik során a grafika, szöveg, animáció, álló- és mozgókép, könyv és csomagolóanyagok tervezésével és 
megvalósításával. A kreatív vizuális kultúra, művészetek jövőbeli, motivált, problémaérzékeny szakembereit fogják képezni. A képzés során 
megismerkednek a dekoráció, fotó, grafika, nyomdászat, mozgókép és animáció készítéssel, modern informatikai háttérrel, szoftverekkel, ami a 
munkavégzés elengedhetetlen eszköze a XXI. században.
Ajánlott minden fiatalnak, aki szeret alkotni. Az alkotását viszont láthatja az élet minden területén. A kirakatokban, plakátokon, boltok polcain, 
padlóján, az autókon, interneten, moziban és bárhova is nézünk, biztosan találunk valami szépet és megnyerőt, ami felvidítja az embereket és jobbá 
teszi a világot. Erre lesz lehetősége minden végzett fiatal technikusnak és szakmunkásnak. Az iskolai és duális képzéssel megszerzi azokat az 
ismereteket, amikhez neki már csak a saját kreativitását kell hozzátenni.
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Fotográfus - KIFIR kód 0808 (alkalmassági vizsga kötelező)
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.
Választható szakmairányok: Művészeti fotográfus szakmairány, Kreatív fotográfus szakmairány. A fotográfus kreativitásra épülő, széles körben 
használható, változatos szakma. Magában foglalja a fényképezés, a labormunka, a számítástechnika, videófelvétel-készítés területét. Széles körű 
alapismeretekkel rendelkezik, amelynek révén nem csak a szolgáltatás valamennyi területén, hanem a művészi pályán is sikeres lesz. Széles körű 
műszaki és technikai, esztétikai és művészeti ismeretekkel rendelkezik.
A kreatív fotográfus, megrendelői kör vagy egyéni, kreatív meglátásai alapján készít fotó alapú látványanyagokat. A művészeti fotográfus esztétikai 
és művészeti ismeretekkel rendelkezik, aki a médián és egyéb csatornákon keresztül a társadalom tájékoztatásán kívül, annak vizuális 
gondolkodását, esztétikai értékítéletét is befolyásolja, formálja, fejleszti. 
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, szervezőképesség, kapcsolatteremtő képesség, precizitás, térlátás.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket (gépvázak, objektívek, kiegészítők);
kreatív sorozatokat készít, valamint személy-, tárgy-, termék- és reklám felvételeket műteremben és külső helyszíneken;

• üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvételeket készít;
• portfóliót fényképez egyedi rendelésre;
• eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál;
• kidolgoz hagyományos filmre készített felvételeket;
• fotóalbumot, fotókönyvet készít;
• digitális adathordozón lévő képeket retusál, nyomtat;
• nyomdai előkészítést végez;
• marketing céllal használja az online felületeket, közösségi médiákat.

Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal számára, aki kreatív ötletekkel, képi gondolkozással szeretne alkotni.

ÉVES KÉPZÉS5



ÉVES KÉPZÉS5

KREATÍV ÁGAZAT - III. VIZUÁLIS

ÉVES KÉPZÉS5

Grafikus -  KIFIR kód 0807 (alkalmassági vizsga kötelező)

Kreatív ágazat - képző- és iparművészet terület - 5 éves képzése, amely érettségivel és 

technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv- és lapkiadóknál vagy saját 

vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a 

grafikai tervezési folyamatban különböző szakmairányú tevékenységeket és kisebb 

önálló tervezési munkát végez. A grafikus olyan vizuális és rajzi kultúrával rendelkező 

kreatív szakember, aki a grafika különböző szakterületein önálló véleményalkotásra, 

esztétikai és szakmai feladatok igényes megoldására alkalmas. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás, kézügyesség, önállóság, precizitás, jó kommunikációs készség, együtt-

működési készség, szervezési készség, csapatmunka.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

� jellemzően önálló vállalkozási formában vagy társas vállalkozásokban vállal munkát; 

� fontos személyes tulajdonsága az együttműködési készség, a tervező és kivitelező

munkától függően sokféle megrendelővel és társszakma képviselőivel dolgozik 

együtt;

� tevékenységéből fakadóan aktív alakítója közvetlen és tágabb vizuális környezetének; 

� tervezőmunkájában össze tudja hangolni az esztétikai igényeket a megrendelő üzleti
céljaival.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a kreatív alkotómunkát, ugyanakkor aktívan 

részt szeretne venni napjaink környezetkultúrájának alakításában, alkotó emberként 

kíván együtt dolgozni az üzleti világ, a vállalkozói szféra szereplőivel. Ez a szakma a 

kreatív ipar sok más területével is kapcsolatban áll, az internet, a mozgóképgyártás, a 

nyomdaipar, a média területei mind nyitva állnak a további fejlődés számára. Tudása 

alapján alkalmas tanulmányai folytatására a különböző rokon szakterületeken, valamint 

lehetősége nyílik továbbtanulásra a művészeti egyetemeken.

mékig;

� ellenőrzi és koordinálja ez egyes munkafázisokat, a termékminőséget, eltérés esetén beavat-

kozik;

� részt vesz a gyártásban, szervezi annak folyamatát és felügyeli annak gazdaságos

lebonyolítását;

� karbantartja a nyomdában használatos berendezéseket, gépeket biztosítva ezzel a nyomdai

munkafolyamatok zökkenőmentességét;

� a nyomdaipari gépmester kezeli a különböző nyomógépeket, kiválasztja a megfelelő

nyomdaipari alap- és segédanyagokat a nyomtatáshoz;

� a nyomdaipari előkészítő számítógépes kép- és szövegállományt a technológiának megfe-

lelően előkészíti, nyomóformát készít;

� a nyomtatványfeldolgozó beállítja és kezeli a kötészeti, feldolgozó és csomagológépeket.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen foglalkozik gyakorlati problémák megoldásával, 

jellemző rá a kreativitás és érdekli a nyomdaipari technológia.

Nyomdaipari technikus - KIFIR kód 0803
Kreatív ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszer-zésével zárul.

Választható szakmairányok: Nyomdaipari gépmester szakmairány, Nyomdaipari előkészítő 

szakmairány, Nyomtatványfeldolgozó szakmairány.

A nyomdaipari technikus (nyomdaipari gépmester, nyomdaipari előkészítő, nyomtatványfeldol-

gozó) munkájának célja, hogy nyomtatott termékeket állítson elő. Feladata a nyomdai munka-

folyamat szervezése, felügyelete. A különböző technológiákkal nyomtatott termékek előállítá-

sa és feldolgozása, számítógépes kép- és szövegfeldolgozás.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Műszaki, digitális kompetencia, önállóság, problémamegoldási képesség, nagy pontosságú és 

precíz munkavégzés, jó látás és színlátás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
� nyomdai gépi berendezéseket üzemeltet, felügyel, karbantart;

� ellenőrzi, felügyeli a nyomdai tevékenység minden szakaszát az elektronikus formátumban 
lévő nyomtatásra váró anyagok nyomdába kerülésétől az elkészült és becsomagolt készter-



Nyomdász - KIFIR kód 0809
Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Nyomdaipari gépmester szakmairány, 

Nyomdaipari előkészítő szakmairány, Nyomtatványfeldolgozó szakmairány.

Munkájának célja, hogy nyomtatott termékeket állítson elő. Feladata a nyomdai munkafolyamat végzése. A különböző technológiákkal nyomtatott 

termékek előállítása és feldolgozása, számítógépes kép- és szövegfeldolgozás.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Műszaki, digitális kompetencia, önállóság, probléma megoldási képesség, nagy pontosságú és precíz munkavégzés, jó látás és színlátás.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• nyomdai gépi berendezéseket üzemeltet, felügyel, karbantart;

• ellenőrzi és koordinálja ez egyes munkafázisokat, a termékminőséget, eltérés esetén beavatkozik;

• karbantartja a nyomdában használatos berendezéseket, gépeket, biztosítva ezzel a nyomdai munkafolyamatok zökkenőmentességét;

• a nyomdaipari gépmester feladata a papír, a festék előkészítése, a nyomógép beállítása és példányszám nyomtatása;

• a  nyomdaipari előkészítő a korszerű számítástechnikai ismereteken túl rendelkezik a szövegfeldolgozás tipográfiai szabályainak ismeretével

és feldolgozott szöveges és képállományokat a technológiának megfelelően előkészíti, nyomóformát készít;

• a nyomtatványfeldolgozó feladata a nyomtatott ívekből, tekercsekből történő késztermék előállítás, korszerű nyomdaipari

feldolgozástechnikai ismeretek és berendezések alkalmazásával.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen foglalkozik gyakorlati problémák megoldásával, jellemző rá a kreativitás.

ÉVES KÉPZÉS3



Rendészet és közszolgálat ágazat

Az ágazat a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakmákat foglalja magába.

A közszolgálati (rendészeti, rendvédelmi, közigazgatási) ismeretekre épülő képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani.

Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkötelezett fiatalokat neveli és oktatja.

A képzés során a közigazgatás, illetve a rendészet választható szakmairányoknak megfelelően a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya 

sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel.

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a 

rendőrség, valamint a kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.
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ÉVES KÉPZÉS5

Közszolgálati technikus - KIFIR kód 0801
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely szakképzettség 
megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző 
szakmairány, Rendészeti technikus szakmairány. A Közszolgálati technikus a 
közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a 
közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a 
magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya sajátosságaival, a 
leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a 
gyakorlati képzés keretében a Közigazgatási technikus megismerkedik 
kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató 
szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a 
rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető 
összefüg-géseket, megérti a kapott információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, 
megfogal-mazza 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
� külső és belső kapcsolattartást és kapcsolat lezárását szolgáló iratokat, 

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

� ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, adminisztrációs

feladatokat, közigazgatási eljárás keretén belül jogkörében hivatalból vagy 

kérelemre hatósági eljárást, vagy hatósági ellenőrzést folytat le;

� ügyviteli munkafolyamatokat szervez és irányít, iratkezelési feladatokat és admi- 

nisztratív teendőket lát el;

� irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket 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 döntés-előkészítést és támogató

feladatokat végez;

� ellátja a munkakörébe tartozó ügycsoporttal összefüggő feladatokat;

� önállóan végzi a hatáskörébe tartozó közigazgatási eljárási ügyeket;

� kezeli a felmerülő ügyfélkonfliktusokat;

� őrzést végez különböző védelmi szintű létesítményekben;

� ellátja a belső és a közterületi járőrszolgálatot, ellenőrzi a helyszínt a riasztásra

kivonuló biztonsági szolgálat tagjaként;

� a megbízó írásbeli utasítása alapján információt gyűjt;

� ellenőrzi a közterületeket;

� szállítmánykísérési feladatokat végez, biztosítja a pénz-, értékszállítást a létesítmény 

területén;

� intézkedik rendkívüli eseményekkor, szükséghelyzetekben, közveszély-elhárításban;

� visszatartja a bűncselekményen, vagy szabálysértésen tetten ért személyt;

� alkalmazza a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő testi erőt a szakmai

szabályok szerint;

� együttműködik a feladat-végrehajtásban érintett hatóságokkal, a rendvédelmi

szervekkel, a biztosításban részt vevő biztonsági szolgálatokkal, szervezőkkel;

� lőfegyvert használ;

� alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat és egyéb jogi normákat, 

valamint a speciális szakmai, továbbá etikai szabályokat.

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az állam- 

igazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság 

területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához 

és fenntartásához.  Elengedhetetlen, hogy legyen megfelelő számú szakember, aki 

a társadalom ilyen irányú igényeit magas színvonalon tudja biztosítani. 



Sport ágazat
A képzés során a diákok megismerkednek a sport elméleti, módszer-tani és gyakorlati alapjaival, széles 

bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan alkalmas akár a munkaerőpiacon való helytállásra, akár a 

sporttudomány területén felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt sportlétesítményekben, fitness termekben, 

korszerű eszközpark segítségével, valamint sportegyesületi keretek között sajátíthatják el a magas szintű 

gyakorlati és szakmódszertani ismereteket.

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a sportolás iránti elkötelezettség, felelősség más személyek 

iránt, az egészséges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás iránti igény kialakítása.



ÉVES KÉPZÉS5

Sportedző (röplabda)–sportszervező - KIFIR kód 0802
Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható sportágak: a szakképzettség 
megszerzésére irányuló képzés azokban a sportágakban szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő 
országos sportági szakszövetség vagy az országos sportági szakszövetség feladatait ellátó országos sportági szövetség működik.
A sportedző-sportszervező szakember sportágspecifikusan, 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. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, illetve edzőtáborokat, valamint egyéb sportrendezvényeket 
szervez.
Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges 
életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, 
szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés irányítása.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

• a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
• a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
• a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
• az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését

megtervezi és irányítja;
• a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
• a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
• különböző ciklusú edzésterveket készít;
• sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
• a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellát;
• szükség esetén szakszerű segítséget és elsősegélyt nyújt.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.
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