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A kiadvány megjelenése az 
Innovációs és Technológiai Minisztérium 

GFA-KA-ITM-12/2021/TK/07
támogatási szerződés alapján 

valósul meg.

Kedves pályaválasztás 
előtt álló tanuló!

Életünk talán legnehezebb döntése a 
pályaválasztás és az ehhez kapcsolódó 
iskolaválasztás, no meg a szakmavá-
lasztás. A jó hír azonban az, hogy min-
dig van választás: biztosan több szak-
mára is alkalmas vagy! Ezekből kell 
kiválasztanod, melyik tetszik neked a 
leginkább, melyik fog majd számodra 
örömet és sikereket hozni. Mielőtt ezt 
a fontos döntést meghozod, tájéko-
zódj, érdeklődj, és ha lehetséges, pró-
báld is ki magad.

Ebben segítünk neked az alábbi né-
hány jó tanáccsal és információval!

A JÓ DÖNTÉSHEZ

• Ismerd meg önmagad! 

• Erről beszélgess szüleid-
del, családtagjaiddal is, 
mert lehet, hogy ők más-
ként látnak téged!

• Gondold át, hogy mi a 
fontos számodra jöven-
dő munkád kapcsán. A 
karrier? A jó fizetés? A 
kiszámíthatóság? A kel-
lemes munkakörnyezet? 

• Tedd fel a pályaválasztós 
képzeletbeli szemüve-
gedet és ezen keresztül 
figyeld meg a környeze-
tedben élők munkáját! 

• Fordulj bátran tanácsért 
a szakmai szolgáltatók-
hoz, szakemberekhez!

• Annak is nézz utána, 
hogy milyen szakmákban 
keresnek szakembereket, 
milyenek a munkaerő 
piac igényei, vagyis el 
tudsz-e majd helyezked-
ni a későbbiekben a vá-
lasztott szakmában.
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• nem kell már most a beiratkozás-
nál szakmát választanod, elég, ha 
tudod, mely ágazat érdekel,

• gyakorlatorientált oktatásban ve-
szel részt,

• a szakképzésben résztvevő minden 
tanuló ösztöndíjat kap, amelynek 
mértéke a tanulmányi eredményé-
től függ,

• egy jól megválasztott szakmával 
gyorsan elérhetővé válhat az anya-
gi függetlenség,

• nem kell elhelyezkedési nehéz-
ségektől tartanod, hiszen a tech-
nikusok és a mesteremberek iránt 
mindig nagy a kereslet,

• ha mestere szeretnél lenni egy 
szakmának, javasoljuk a szakképző 
iskolát, ha magasabb szintű tudást 
szeretnél, akkor technikumban a 
jövő,

• a továbbtanulásnál előnyt élvezel, 
ha van technikusi végzettséged; 
a technikum a mérnökképzés 
előszobája.

Az alapszakmák oktatása iskolarendszerben folyik, ahol a gyakorlati ismereteket 
lehetőség szerint duális partnerek, cégek közreműködésével, valós munkakör-
nyezetben sajátíthatod el. Mind a szakképző iskola, mind a technikum ágazati 
alapoktatással indul, így ha időközben meggondolod magad és váltani szeretnél 
a két iskolatípus között, az összehangolt ágazati tartalomnak köszönhetően 
ezt megteheted az ágazati alapok megszerzése után. A szakma kiválasztását 
követően kezdődik el a szakirányú oktatás.

A szakképzés a jövő lehetősége, élj vele Te is!

Ha továbbtanulási lehetőségként a szakképzést választod, számos előnyben 
részesülsz:

Először ágazatot választasz, amivel 2 
évig ismerkedsz.
10. évfolyam után történik a szakma-
választás.
A technikum egyesíti a gimnázium és 
a szakmatanulás előnyeit:

• Matematikából, magyarból, tör-
ténelemből, valamint egy idegen 
nyelvből ugyanaz a tananyagtarta-
lom, mint a gimnáziumban. Ezek-
ből a közismereti tantárgyakból 
érettségi vizsgával zárul az oktatás, 
előrehozott érettségi lehetőséggel.

SEGÍTÜNK A SZAKMAVÁLASZTÁSBAN!

A technikum választás újdonsága, előnyei:
• Nyelvvizsga megszerzésére van 

mód – hasonlóan a gimnáziumhoz-, 
de itt egy nyelvet kell kötelezően ta-
nulni. 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.
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• Az 5.év elvégzése után egyszer-
re kapsz érettségi bizonyítványt és 
technikusi oklevelet.

• Úgy lehetsz középiskolás, hogy 
kapsz ösztöndíjat, duális képzés ese-
tén pedig munkaszerződést ajánl a 
vállalat, vagyis jövedelmed lesz.

Okleveles technikus képzés: 

Azok, akik a technikum és egy felsőoktatási intézmény által közösen kidolgozott 
szakmai program szerint végzik el a technikumot, a magasabb szintű szakmai 
ismeretekre utaló „okleveles technikus” megjelölést használhatják. Az így meg-
szerzett tudás pedig akár kreditpontként is beszámítható a későbbi felsőoktatási 
tanulmányok során. Az okleveles technikusképzés a 2022/2023-as tanévben: 

• Okleveles Gépgyártás-technológiai technikus:

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikum 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45. http://www.gr-szechenyi.hu/ Óbudai Egye-
tem Műszaki (gépészet, specializált gép- és járműgyártás, elektronika-elektro-
technika)

• Okleveles Oktatási Szakasszisztens:

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Bugát Pál Technikum 8000 Székesfehér-
vár, Gyümölcs utca 15. http://www.bugat.hu/ Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
(oktatás)
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• a szakképző iskolában szakember 
képzés folyik,

• először ágazatot választasz, amivel 
1 évig ismerkedsz,

• 9. évfolyam után történik a szakma-
választás,

• 2 évig tanulhatod a szakmát, első-
sorban vállalati körülmények kö-
zött, duális képzés keretében,

• duális képzés = a képzés helyszíne 

elsősorban vállalatoknál, vállalko-
zóknál lesz, ahol a szakma elsajá-
títása történik,

• 9. évfolyam után még a technikum-
mal átjárható rendszer,

• általános szakképzési ösztöndíjat 
kapsz 1 évig,

• az ösztöndíjat a szakképzési mun-
kaszerződés váltja fel, vagyis a ta-
nulás mellett már lesz jövedelmed.

A szakképző iskola választás újdonságai, előnyei:
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A közösségi szolgálatot a szakképző 
intézmény szervezi a tanuló válasz-
tása alapján, a tanuló a közösségi 
szolgálatot a mindkét fél által aláírt 
megállapodás birtokában kezdhe-
ti meg. Amennyiben tehát a tanuló 
maga talál olyan fogadó szervezetet, 
ahol a közösségi szolgálatot teljesíte-

ni kívánja, a közösségi szolgálat meg-
kezdése előtt minden esetben egyez-
tetnie kell a szakképző intézménnyel. 
A szakképző intézményen kívüli külső 
szervezet és közreműködő mentor 
bevonásakor a szakképző intézmény 
és a felek együttműködéséről megál-
lapodást kell kötni.

Az ágazati alapvizsga a szakképzés új 
rendszerében jelenik meg, elsőként 
a tanulmányaikat 2020. szeptembe-
rében megkezdők tesznek ágazati 
alapvizsgát, technikumban legkésőbb 
a 10., szakképző iskolában a 9. évfo-
lyam végén. Az ágazati alapvizsga az 
ágazati alapoktatást zárja le. Az adott 
ágazatban történő munkavégzéshez 
szükséges szakmai alaptudást és kom-
petenciát mér országosan egységes el-
járás keretében. A tanuló sikeres vizsga 

esetén jogosult a duális képzésbe való 
belépésre. Az ágazati alapvizsga ered-
ménye a szakmai vizsga eredményébe 
beszámít. Ez azt jelenti, hogy ha valaki 
egy szakma megszerzését követően az 
adott ágazathoz tartozó további szak-
mát kíván szerezni, az ágazati alap-
vizsgát nem kell megismételnie. Egyes 
szakmák esetében az ágazati alapvizs-
ga teljesítése a képzési és kimeneti kö-
vetelményekben meghatározott mun-
kakör betöltésére jogosít.

Mindenkinek ösztöndíj jár, aki nappali 
rendszerű szakmai oktatásban tanulói 
jogviszonyban vesz részt olyan szak-
mai oktatásban, amelyre jogszabály 
alapján ingyenes részvételre jogosult. 
Szakképzési ösztöndíj alapja a szak-
irányú oktatás központi költségvetés-
ről szóló törvényben meghatározott 
önköltségének egyhavi összege, mely 
2022. évben 1.200.000 Ft/fő/év, azaz 
100.000 Ft/fő/hó. A 2022/2023-es tan-
évben ez azt jelenti, hogy a techniku-
mok 9-10. évfolyamán minden tanuló 
havi 8000 forint összegű, a szakképző 
iskola 9. évfolyamán havi 16 000 forint 

összegű ösztöndíjat kap. Technikum-
ban a 11. évfolyammal, szakképző is-
kolában a 10. évfolyammal kezdődő-
en a tanulók tanulmányi eredménytől 
függően megközelítőleg havi 8000 
és 59 000 forint közötti összegben 
részesülhetnek, ha valamilyen okból 
duális képzésben nem vesznek részt. 
Az ösztöndíj egy része pályakezdési 
juttatásként kerül kifizetésre, amelyre 
akkor jogosult a tanuló, ha sikeresen 
befejezi a képzést és szakmát szerez. 
Ennek mértéke 133 000 forinttól 302 
000 forintig terjedhet, a szakmai vizs-
ga eredményétől függően.

Közösségi szolgálat

Ágazati képzés

Ösztöndíj
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 A 2022/2023. tanévben választható ágazatok

1. Bányászat és kohászat 

2. Egészségügyi technika 

3. Egészségügy 

4. Elektronika és elektrotechnika 

5. Élelmiszeripar 

6. Építőipar 

7. Épületgépészet 

8. Fa- és bútoripar 

9. Gazdálkodás és menedzsment 

10. Gépészet 

11. Honvédelem 

12. Informatika és távközlés 

13. Kereskedelem 

14. Környezetvédelem és vízügy 

15. Közlekedés és szállítmányozás 

16. Kreatív 

17. Mezőgazdaság és erdészet 

18. Oktatás

19. Rendészet és közszolgálat 

20. Specializált gép- és járműgyártás 

21. Sport 

22. Szépészet 

23. Szociális 

24. Turizmus-vendéglátás 

25. Vegyipar

forrás: szakkepzes.ikk.hu/szakmakartyak/agazatok
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1. BÁNYÁSZAT ÉS KOHÁSZAT
Érdeklődsz az ásványi nyersanyagok 
iránt? Miért van szükségünk nyers-
anyagokra a mindennapokban és 
egyáltalán, az emberiség mióta fog-
lalkozik a bányászattal? A jövőben szí-
vesen dolgoznál ebben a szakmában, 
de még számtalan kérdésed van?

A fémek előállítása és megmunkálá-
sa évezredek óta meghatározza az 
emberiség történetének fejlődését. 
Ez a hivatás nagy felelősséggel jár 
és speciális ismeretek elsajátításával 
látható el. A nyersanyagok felszínre 
hozatala modern gépekkel történik, 
a fémek előállítása és megmunkálása 
kihívásokkal teli és izgalmas feladat. 
A bányaművelés összetett szaktudást 
igényel, az ágazatban dolgozók terem-
tik meg az ipari, mezőgazdasági és a 
szolgáltatási szektorok működéséhez 
szükséges alapfeltételeket.

Gondoltad volna, hogy a bányászaton 
belül számos képzés közül választ-
hatsz? Az ötéves technikumi képzé-
sek között megtalálható a Bányaipari 
technikus, Fluidumkitermelő techni-
kus és a Kohász és öntész technikus 
is. Ám ha a hároméves szakképző is-
kolai képzésben szeretnél részt venni, 
akkor Bányaművelő, Fémtechnikus, 
Fluidumkitermelő és Öntvénykészítő 
szakmák közül is választhatsz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki 
szereti a nagy teljesítményű gépeket, 
a mozgalmasságot és szeret látványos 
eredményeket elérni. Jó szerencsét!- 
ahogy a terület szakemberei monda-
nák.

Kompetenciaelvárás: Gyors, felelős-
ségteljes döntéshozatal, állóképes-
ség, jó fizikum, csapatmunka, fele-
lősségérzet mások iránt.

HOL TANULHATOK?

Fejér megyében nincs ilyen képzés
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2. EGÉSZSÉGÜGYI TECHNIKA

Évek óta arról álmodozol, hogy az 
egészségügyben helyezkedsz el? Sze-
retnél másokon segíteni, úgy hogy 
közben a precíz, kreatív feladatok 
érdekelnek? Szívesen vennél részt 
olyan képzésben, ahol az elméleti és 
gyakorlati tudás elsajátítása egyaránt 
nagy hangsúlyt kap? Ha a válasz igen, 
akkor az egészségügyi technikai ága-
zatot neked találták ki!

A szakmaterület a fogtechnikus és az 
optika ágazatokat foglalja magába, 
beleértve az Optikaitermék-készítő, 
Fogtechnikus és Optikus szakmákat. 
A fogtechnikus duális képzés során 
a gyakorlatban először manuálisan, 
majd a legújabb technikákat alkalmaz-
va 3D nyomtatásban is elvégezheted 
az adott feladatokat. Az optikus képzé-

sek során elsajátíthatod a geometriai 
és fizikai optika alaptörvényeit, sze-
mészeti és kereskedelmi ismeretek-
kel gazdagodhatsz. Mindkét szakma 
alapja az állandó fejlődés, valamint a 
korszakalkotó módszerek alkalmazása.

Ha érdekel az egészségügyben alkal-
mazható innovatív és digitális mód-
szerek használata, akkor válaszd az 
egészségügyi technika ágazatot!

Kompetenciaelvárás: Önálló szakmai 
munkavégzés, kézügyesség, precizi-
tás, kreativitás és esztétikai, valamint 
szépérzék. Fontos továbbá a mérő és 
ellenőrző eszközök ismerete, haszná-
lata, valamint a stabil digitális kom-
petencia (CAD6CAM rendszer, 3D 
nyomtatók használata és kezelése).

HOL TANULHATOK?

Fejér megyében nincs ilyen képzés
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3. EGÉSZSÉGÜGY
Mi az első dolog, ami eszedbe jut az 
egészségügy kapcsán? Szeretnéd egy 
nap te is erősíteni az egészségügyi 
dolgozók körét, segíteni az embere-
ken, akár életeket menteni? Mindig 
is vonzott a fehér köpeny? Mindany-
nyiunknak szüksége van hétköznapi 
hősökre!
Gondoltad volna, hogy az egészség-
ügyi ágazat mintegy 23 szakirányban 
kínál lehetőséget a továbbtanulásra 10 
szakképesítési területen? Így minden-
ki megtalálhatja a számára megfelelő 
képzést. Az oktatási módszert a csa-
patmunkára alapozva alakították ki, hi-
szen a jövőben együtt, egymást támo-
gatva tudtok sikeresek lenni és segíteni 
minél több betegen. A képzés során az 
ápolás, az asszisztencia, az egészség-
ügyi laboratóriumi munka és rehabili-
táció területeivel ismerkedhetsz meg 

közelebbről. Természetesen az elmé-
leti és a gyakorlati tudás elsajátítása 
elengedhetetlen a tanulás során. Így a 
duális képzést úgy alakították ki, hogy 
gyakorlatot a kórházban, klinikákon és 
rendelőintézetekben szerezhetsz!

Ha szeretnél segítő szakmában elhe-
lyezkedni és segíteni mások életén, 
betegségein, ne habozz, keresd meg 
azt az egészségügyi szakmát, amely 
hozzád a legközelebb áll!

Kompetenciaelvárás: Precizitás, ál-
lóképesség, szervezőkészség, dön-
tésképesség, konfliktusmegoldó 
készség, információgyűjtés, gyakor-
latias feladatértelmezés, rendszerező 
képesség, problémaelemzés, problé-
mamegoldás, hibaelhárítás, intenzív 
munkavégzés, manualitás.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Bugát Pál 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Gyümölcs utca 15.
Telefon: 22/312-073
E-mail: bugattitkarsag@gmail.com
www.bugat.hu

Dunaújvárosi SZC Lorántffy 
Zsuzsanna Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós 
utca 6.
Telefon: 25/437-059
E-mail: iskola@lorantffy.hu
www.lorantffy.hu
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4. ELEKTRONIKA 
ÉS ELEKTROTECHNIKA
Mindig is érdekelt az elektronika és a 
technológiai fejlődés? Szeretnél része-
se lenni az új, korszakalkotó módsze-
rek és technológia kidolgozásának? 
Szeretnél átfogó műszaki ismeretekre 
szert tenni? Ha a válasz igen, akkor 
számodra az elektronika és elektro-
technika ágazat számos meglepetést 
tartogat.
A képzés első fázisában a közös mű-
szaki alapozásra fordítanak nagy 
hangsúlyt, így a tanulók azokat az 
ismereteket sajátíthatják el, amelyek 
valamennyi műszaki szakmában azo-
nosak. Az alapozó szakasz végén le-
hetőséged nyílik arra, hogy kiválaszd 
a számodra kedvelt szakirányt. A 
gyakorlatorientált képzés során alkal-
massá válsz, vezérlési és szabályozási, 
elektromos és elektronikus berende-
zésekkel kapcsolatos, üzemeltetési és 
karbantartási feladatok ellátására.
Az elektronika és elektrotechnika ága-
zat a legjobb választás számodra, ha 
olyan szakmára vágysz, amely kima-
gasló technológiai környezetben való-
sul meg és ígéretes karrier lehetőséget 
kínál számodra!

Kompetenciaelvárás: Logikai képes-
ség, jó szemmérték, tér- és színlátás, 
kézügyesség, problémamegoldó ké-
pesség, csapatmunka.

HOL TANULHATOK?

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 
Technikum
2400 Dunaújváros, 
Táncsics Mihály utca 1-1.
Telefon: 25/412-247
E-mail: titkarsag@bankisuli.hu
www.bankisuli.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző Iskola 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
Telefon: 25/413-842
E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu
www.dunaferriskola.hu

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu

Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8060 Mór, Dózsa György utca 2.
Telefon: 22/407-023
E-mail: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
www.perczelmor.hu

Székesfehérvári SZC Széchenyi 
István Műszaki Technikum 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Telefon: 22/ 514-040
E-mail: iskolatitkar@gr.szechenyi.hu
www.gr-szechenyi.hu
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5. ÉLELMISZERIPAR 
Mi az első dolog, ami eszedbe jut a 
hungarikum szó hallatán? Hazai borok, 
hamisítatlan szabolcsi alma, egyedül-
álló dobostortánk vagy éppen a ka-
kasnyalóka? Elhivatott vagy az egész-
séges és tudatos táplálkozás iránt? 
Szeretnéd, ha minél többen egészsé-
gesen étkeznének, védve a környe-
zetet és elkerülve számos fenyegető 
betegséget? Érdeklődsz a cukrászat, 
az édességkészítő vagy éppen borász 
kistermelő szakmák iránt?
Az élelmiszeripari ágazat keretein 
belül 18 féle szakmából választhatsz, 
hozzájárulva ahhoz, hogy olyan élel-

miszereket állíts elő, amelyek biztosít-
ják az egészséges és kiegyensúlyozott 
táplálkozást és nem utolsó sorban fi-
nomak is. Talán sokan nem is hinnék, 
hogy mennyi munka és szaktudás 
szükséges a mindennapi élelmiszere-
ink biztonságos és jó minőségű előállí-
tásához. Minden egyes szakma, amely 
ehhez az ágazathoz tartozik, állandó 
fejlesztést, kreativitást és elhivatottsá-
got igényel.

Kompetenciaelvárás: Kézügyesség, 
ízérzékelés, együttműködés, elköte-
lezettség, megismerés.

HOL TANULHATOK?

Kisalföldi ASzC Szent István 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, 
Ady Endre utca 17.
Telefon: 22/ 311-400
E-mail: titkarsag@sztistvan.hu
www.sztistvan.hu 
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6. ÉPÍTŐIPAR 

Régóta vágysz arra, hogy maradan-
dót alkoss? Az irodai munka kapcsán 
szívesebben foglalkoznál az épüle-
tek tervezésével, kivitelezésével vagy 
építésével, mintsem az adminisztratív 
feladatokkal? Az évezredek során az 
építőipar hatalmas fejlődésen és vál-
tozáson ment keresztül, országokat 
összekötő utak, hidak, felhőkarcolók 
és gigantikus épületek születtek.
Az építőipari ágazat jelentős mérték-
ben befolyásolja országunk gazda-
ságát, napjaink egyik legmeghatá-
rozóbb iparága. Az oktatási rendszer 
nagy hangsúlyt fektet erre a területre. 

Az ötéves technikumi képzés és a há-
roméves szakképző iskolai oktatás 16 
képzést biztosít az érdeklődőknek. A 
duális képzést úgy alakították ki, hogy 
a tanulók megfelelő munkatapaszta-
lat megszerzését követően el tudják 
sajátítani a szakma csínját-bínját. Így 
hasznos tudással és szakmai tapaszta-
lattal felvértezve kerülhetsz ki a mun-
kaerőpiacra.

Kompetenciaelvárás: Ügyes mozgás, 
állóképesség, jó fizikum, jó szemmér-
ték és térlátás, matematikai és rajz-
készség, kézügyesség, csapatmunka.

HOL TANULHATOK?

Dunaújvárosi SZC Hild József 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Szakiskola
2400 Dunaújváros, 
Bercsényi Miklós u. 8.
Telefon:25/400-529
E-mail: titkarsag@hildiskola.hu
www.hildiskola.hu

Székesfehérvári SZC Jáky József 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Deák Ferenc utca 11.
Telefon: 22/315-012
E-mail:titkarsag@jaky.hu
www.jaky.hu

Székesfehérvári SZC Vörösmarty 
Mihály Technikum és Szakképző 
Iskola
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
Telefon: 22/314-278
E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu
www.vorosmarty.hu
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7. ÉPÜLETGÉPÉSZET 
Érdeklődsz a gépészeti rendszerek 
és eszközök iránt? Olyan szakmában 
szeretnél dolgozni, ahol alkothatsz és 
lehetőséget kapsz a folyamatos fejlő-
désre? Szívesen vennél részt épületek 
belső rendszerének kialakításában?
Az épületgépészek munkája rendkívül 
fontos az épületek belső felépítésének 
és tervezésének szempontjából. Az 
ágazat fenntartása kéz a kézben jár a 
technológiai fejlesztésekkel, amelyek-
nek reagálniuk kell a környezetvéde-

lem és a modernizáció kihívásaira. Az 
ágazat biztosítja az épület használói 
számára a komfortérzetet, az ivóvizet, 
a megfelelő hőmérsékletet és a jó mi-
nőségű levegőt.

Kompetenciaelvárás: Önállóság, fe-
lelősségtudat, kommunikációs kész-
ség, csapatban való együttműködés, 
precizitás, problémamegoldó képes-
ség, jó kapcsolatteremtő képesség, 
digitális eszközök használatára való 
képesség.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Vörösmarty 
Mihály Technikum és Szakképző 
Iskola
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
Telefon: 22/314-278
E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu
www.vorosmarty.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző Iskola 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
Telefon: 25/413-842
E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu
www.dunaferriskola.hu
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8. FA- ÉS BÚTORIPAR 

A jövőben szeretnél olyan szakmában 
dolgozni, amellyel támogathatod a 
magyar ipart és örömet szerezhetsz 
másoknak a mindennapokban? Sze-
retnéd szebbé tenni saját otthonodat, 
esetleg másokét is? Szeretnéd a krea-
tivitásodat hasznosítani a fa megmun-
kálásában és maradandót alkotni?
A fa- és bútoripari ágazaton belül az 
ötéves technikumi képzés során faipari 
technikusnak, míg a hároméves szak-
képző iskolai képzésben asztalosnak 
és kárpitosnak is tanulhatsz. A duális 
képzés során jól felszerelt műhelyek-
ben sajátíthatod el a szakma fortélyait. 
Emellett ipari környezetben megta-
nulhatod a legfrissebb digitális CNC 

technikával működő berendezések 
kezelését és szakszerű használatát is. 
Így szakmai tapasztalatokkal a tarso-
lyodban vállalhatsz állást a munkaerő-
piacon.

Amennyiben szeretsz önállóan dol-
gozni, korlátok nélkül alkotni és sze-
retnéd megtalálni egyedi stílusodat, 
válassz szakmát a fa-és bútoripari 
ágazaton belül!

Kompetenciaelvárás: Kreativitás, 
önállóság, precizitás, igényesség, 
megbízhatóság, problémamegoldó 
képesség, felelősségvállalás, fegyel-
mezettség, rugalmasság.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Vörösmarty 
Mihály Technikum és Szakképző 
Iskola
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 143.
Telefon: 22/314-278
E-mail: titkarsag@vorosmarty.hu
www.vorosmarty.hu

Dunaújvárosi SZC Hild József 
Technikum, Szakképző Iskola 
és Szakiskola
2400 Dunaújváros, 
Bercsényi Miklós u. 8.
Telefon:25/400-529
E-mail: titkarsag@hildiskola.hu
www.hildiskola.hu
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9. GAZDÁLKODÁS 
ÉS MENEDZSMENT 
Mindig is jól boldogultál a számok vilá-
gában? Szeretnél gazdasági területen 
dolgozni, fontos számodra a precizi-
tás, a rendszerszemlélet és a kommu-
nikáció? Szívesen nyújtanál segítséget 
vállalatok és vállalkozások pénzügyi 
folyamataiban?

A gazdálkodás-és menedzsment szak-
materület a közgazdaság és az ügy-
viteli területeket foglalja magában. 
Pénzügyi-számviteli vagy vállalkozási 
ügyviteli ügyintézőként adminisztrá-
ciós, informatikai és gazdasági alap-
ismereteket sajátíthatsz el az oktatás 
során. Lehetőséget kapsz arra, hogy 
a megszerzett tudást a gyakorlatban 
mélyítsd el nagyvállalatoknál és in-
tézményeknél, amely megkönnyíti a 
későbbi munkavállalást számodra. Va-
lamint, ha szeretnél később gazdasági 
területen felsőfokú tanulmányokba 
kezdeni, a képzés elvégzésével erre is 
lehetőséged nyílik.

Kompetenciaelvárás: Precizitás, pon-
tosság, rendszerszemlélet, rugalmas-
ság, szabálykövetési hajlandóság, jó 
kommunikációs készség, problé-
mamegoldó készség, csapatmunka, 
szervezőkészség, felelősségtudat, fo-
lyamatos önfejlesztési igény.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Várkörút körút 35.
Telefon: 22/312-428
E-mail: titkarsag@hunyadim.hu
www.hunyadim.hu

Székesfehérvári SZC I. István 
Technikum
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
Telefon: 22/315-029
E-mail: info@elsoistvan.hu
www.elsoistvan.hu

Székesfehérvári SZC Vajda János 
Technikum
2060 Bicske, Kossuth tér 3.
Telefon: 22/350-799
E-mail: titkarsag.vajda@outlook.hu
www.vajdabicske.edu.hu

Dunaújvárosi SZC Rudas 
Közgazdasági Technikum és 
Kollégium
2400 Dunaújváros, 
Római körút 47-49.
Telefon: 25/510-280
E-mail:titkar@rudas.hu
www.rudas.hu
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10. GÉPÉSZET

Vonz az automatizált technológia, 
szeretnél szerelni, szervezni, alkotni? 
A technikai és technológiai fejlődés 
virágkorát éljük, így nagy szükségünk 
van elhivatott műszaki szakemberek-
re! A fejlődés következtében a szakte-
rületek specializálódnak és új területek 
alakulnak ki a további fejlesztések re-
ményében. Hozzád melyik terület áll 
a legközelebb?
A gépészet ágazat képzéseit úgy ala-
kították ki, hogy minden tanuló elsa-
játíthassa azokat az alapismereteket, 

amelyek valamennyi műszaki szak-
mában azonosak és szükségesek. Így 
felépítve biztos tudással fogsz rendel-
kezni, amely segíteni fog a különböző 
szakirányok közötti tájékozódásban 
és a számodra megfelelő szakma ki-
választásában.

Kompetenciaelvárás: Kreativitás, ön-
állóság, felelősségtudat, csapatban 
való együttműködés, precizitás, logi-
kus gondolkodás, problémamegoldó 
képesség.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8060 Mór, Dózsa György utca 2.
Telefon: 22/ 407-055
E-mail: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
www.perczelmor.hu

Székesfehérvári SZC Széchenyi 
István Műszaki Technikum 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Telefon: 22/ 514-040
E-mail: iskolatitkar@gr.szechenyi.hu
www.gr-szechenyi.hu

Székesfehérvári SZC Váci Mihály 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Berényi út 105.
Telefon: 22/ 315-514
E-mail: vacinfo@vacim-szfvar.sulinet.hu
www.vacim-szfvar.sulinet.hu

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 
Technikum
2400 Dunaújváros, 
Táncsics Mihály u. 1-1.
Telefon: 25/412-247
E-mail: titkarsag@bankisuli.hu
www.bankisuli.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző Iskola 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
Telefon: 25/413-842
E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu
www.dunaferriskola.hu

Kisalföldi ASzC Eötvös József 
Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégium
8111 Seregélyes, Fő utca 278.
Telefon: 22/575-002
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
www.seregszaksuli.hu
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11. HONVÉDELEM 
Gondoltad volna, hogy a honvédelem 
ágazaton belül több szakirány és vá-
laszható képzés érhető el manapság? 
Hivatásodnak érzed, hogy hozzájárulj 
országunk védelmének és biztonsá-
gának fenntartásához? Szeretnél job-
ban elmélyedni a szakmában, érdekel, 
hogy mivel telnek egy honvéd kadét 
és honvéd altiszt mindennapjai?
Az ágazat a természettudományi, az 
elektronikai és műszaki ismeretek 
átadásán alapszik. A képzés során a 
honvéd kadét és honvéd altiszt alap-
szakma választható szakirányainak 

köszönhetően megismerkedhetsz a 
természeti és épített környezet sajá-
tosságaival. Emellett kiemelt hangsúlyt 
fektetnek az autóipar, a repülő-eszköz-
karbantartás és az informatika/ info-
kommunikáció jelenére és jövőjére. A 
gyakorlati oktatás során műhelyekben, 
gyakorlóterepeken, lőtereken korszerű 
eszközpark segítségével tanulhatsz.

Kompetenciaelvárás: Pontosság, pre-
cízség, jó szemmérték és térlátás, ké-
zügyesség, csapatmunka, önállóság, 
munkafegyelem.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu
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12. INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS 

Mindig is érdeklődtél az informatika és 
az infokommunikációs szakmák iránt? 
Biztosan te is számtalanszor hallottad 
már, hogy az információ és a tudás 
hatalom. Az informatika az információ 
megszerzésével, gyűjtésével, feldolgo-
zásával, tárolásával, sokszorosításával 
és továbbításával foglalkozik. Nem hi-
ába az egyik legkeresettebb szakmák 
egyike.
Az informatika és távközlés ágazat az 
informatikai képzéseket foglalja ma-
gában. A duális képzés során vállala-
toknál és korszerű eszközpark igénybe 

vételével sajátíthatod el a legtöbb is-
meretet. A szorgalmas tanulás ered-
ményeként a nagyobb cégek gyorsan 
felfigyelhetnek rád és már a képzés so-
rán biztos állást szerezhetsz. Ameny-
nyiben a későbbiekben mélyíteni 
szeretnéd tudásodat, felsőfokú tanul-
mányokba kezdenél, biztos alapokra 
építkezhetsz.

Kompetenciaelvárás: Problémameg-
oldó, innovatív, informatikai, távköz-
lési és elektronikai érdeklődéssel ren-
delkezik, együttműködési készsége jó.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás 
Technikum
8000 Székesfehérvár, Várkörút körút 35.
Telefon: 22/312-428
E-mail: titkarsag@hunyadim.hu
www.hunyadim.hu

Székesfehérvári SZC Jáky József 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Deák Ferenc utca 11.
Telefon: 22/315-012
E-mail: titkarsag@jaky.hu
www.jaky.hu

Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8060 Mór, Dózsa György utca 2.
Telefon: 22/ 407-055
E-mail: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
www.perczelmor.hu

Székesfehérvári SZC Széchenyi István 

Műszaki Technikum 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Telefon: 22/ 514-040
E-mail: iskolatitkar@gr.szechenyi.hu
www.gr-szechenyi.hu

Székesfehérvári SZC Vajda János 
Technikum
2060 Bicske, Kossuth tér 3.
Telefon: 22/350-799
E-mail: titkarsag.vajda@outlook.hu
www.vajdabicske.edu.hu

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 
Technikum
2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 
1-1.
Telefon: 25/412-247
E-mail: titkarsag@bankisuli.hu
www.bankisuli.hu

Dunaújvárosi SZC Rudas 
Közgazdasági Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
Telefon: 25/510-280
E-mail: titkar@rudas.hu
www.rudas.hu 
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13. KERESKEDELEM 
Szeretnél tudni az online értékesítés-
ről, és belelátni a kereskedelmi folya-
matokba? Érdekel, hogyan jut el egy 
termék a gyártótól a háztartásokba? 
Megismerkednél új technológiákkal, 
digitális eszközökkel, amelyek megje-
lentek a kereskedelmi ágazatban?

A szakmacsoporton belül kiemelt fi-
gyelmet kap a gyakorlaton alapuló 
duális képzés, amely során a tanulók 
megismerhetik a szakma szépségeit, 
hasznosságát, fejleszthetik nyelvtu-
dásukat és csapatban dolgozhatnak. 
Mint ahogy számos szakmában, itt 
is szükség van az állandó fejlődésre. 

Amennyiben érdekel az áruforgalom 
menete, online értékesítés, a termelési 
és gazdálkodási folyamatok vagy ép-
pen a klasszikus eladói tevékenységek, 
nincs más dolgod, csak kiválasztani a 
számodra megfelelő szakmát. Az ága-
zaton belül három szakma is elérhető, 
szakirányokkal kiegészítve.

Kompetenciaelvárás: Önállóság, fe-
lelősségtudat, kommunikációs kész-
ség, csapatban való együttműködés, 
precizitás, problémamegoldó képes-
ség, jó kapcsolatteremtő képesség, 
empátia, digitális eszközök haszná-
lata.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc 
Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, Károly János 
utca 32.
Telefon: 22/ 505-222
E-mail: fehervar@deak.axelero.net
www.deaksuli-fehervar.hu

Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8060 Mór, Dózsa György utca 2.
Telefon: 22/ 407-055
E-mail: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
www.perczelmor.hu

Székesfehérvári SZC Vajda János 
Technikum
2060 Bicske, Kossuth tér 3.
Telefon: 22/350-799
E-mail: titkarsag.vajda@outlook.hu
www.vajdabicske.edu.hu

Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Technikum és 
Szakképző Iskola
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos 
utca 10/A.
Telefon:25/ 402-192
E-mail: igazgato@keri-dunaujvaros.hu
www.keri-dunaujvaros.hu

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér 
Technikum
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király 
utca 16-20.
Telefon: 25/ 271-743
E-mail: iskola@szabolcsvezér.hu
www.szabolcsvezer.hu

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
2481 Velence, Ország út 19.
Telefon: 30/237-1795
E-mail: iskola@entz.hu
www.entz.hu
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14. KÖRNYEZETVÉDELEM 
ÉS VÍZÜGY 
Mindig is fontos volt számodra a kör-
nyezetvédelem? Szeretnél hozzájá-
rulni ahhoz, hogy egy szebb, egész-
ségesebb, fenntarthatóbb és tisztább 
világban éljünk? Fontos számodra a 
környezettudatos életmód és hivatá-
sodnak tekinted, hogy megvédjük a 
környezetet és vizeinket világszerte?

A képzés során a környezet-és ter-
mészetvédelem, vízügy és hulla-
dékgazdálkodás szakirányok közül 
választhatsz. Az oktatás során meg-
ismerkedhetsz a természeti és épített 

környezet sajátosságaival, értékeivel és 
a környezetkárosító hatásokkal, meg-
előzésükkel. Természetesen a szakma 
elsajátításának feltétele a gyakorlati tu-
dás megszerzése, amely jól felszerelt 
laboratóriumokban történik.

Kompetenciaelvárás: Társas, kul-
túraközi érzékenység, kritikai gon-
dolkodás, kreatív gondolkodás, csa-
patmunka, a környezeti problémák 
gazdasági, ökológiai és társadalmi 
következményei iránti érdeklődés.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Bugát Pál 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Gyümölcs utca 15.
Telefon: 22/312-073
E-mail: bugattitkarsag@gmail.com
www.bugat.hu
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15. KÖZLEKEDÉS 
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
Elképesztő, hogy milyen mértékű 
technikai és technológiai fejlődés 
ment végbe a közlekedés és szállít-
mányozás szakterületén belül! Telje-
sen megszűntek a korlátok a szakma-
területen belül, a távolság már nem 
akadály.

Az ágazaton belül nyolc képzést kíná-
lunk az érdeklődőknek, szakirányokkal 
kiegészítve. A szakmaterületek eseté-
ben a közös műszaki alapozás kerül 
előtérbe, ami átjárhatóságot biztosít 
az egyes szakterületek között. Így a 
képzés első fázisában olyan ismerete-
ket sajátíthatsz el, amelyek valamennyi 

műszaki szakmában azonosak. Ezek 
segítségével lehetőséged nyílik arra, 
hogy megismerd a szakterületeket, így 
könnyebben tudsz szakirányt válasz-
tani. Amennyiben elvégzed a képzést, 
az alábbi területeken tudsz elhelyez-
kedni: hajózás, vasút, légi-és közúti 
fuvarozás, szállítmányozás, logisztika. 
Természetesen felsőfokú tanulmánya-
idnak is megfelelő alapot nyújtanak a 
képzések.

Kompetenciaelvárás: Elemzőkész-
ség, döntésképesség, kapcsolatte-
remtő és fenntartó készség, szorga-
lom, felelősségtudat.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC I. István 
Technikum
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
Telefon: 22/315-029
E-mail: info@elsoistvan.hu
www.elsoistvan.hu

Dunaújvárosi SZC Kereskedelmi 
és Vendéglátóipari Technikum és 
Szakképző Iskola
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 
10/A.
Telefon:25/ 402-192
E-mail: igazgato@keri-dunaujvaros.hu
www.keri-dunaujvaros.hu
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16. KREATÍV 

Szereted a kreatív feladatokat, fontos 
számodra, hogy kreatív szakmában 
helyezkedj el? Jó a kézügyességed 
és szereted a fantáziadús feladatokat? 
Szeretnéd színesebbé, érdekesebbé 
változtatni a világunkat és megmutat-
ni tehetségedet?

Ez az ágazat az, ami számtalan kép-
zést és szakirányt foglal magában. Di-
vattervező, jelmez-és díszlettervező, 
cipőkészítő, grafikus, hangtechnikus, 

fotográfus vagy éppen a nyomdász 
szakma érdekel? Mindenki megtalál-
hatja a hozzá legközelebb álló képzést. 
Az oktatás biztosítja számodra az is-
mereteket, már csak a te kreativitáso-
dat kell hozzátenned és az eredmény 
csak rajtad áll.

Kompetenciaelvárás: Jó kézügyes-
ség, esztétikai érzék, színlátás, szem-
mérték, kreativitás, digitalizáció iránti 
érdeklődés.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu
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17. MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET
Szeretnél a természetben dolgozni ál-
latokkal vagy növényekkel? Gondoltad 
volna, hogy az ágazatban kilenc szak-
ma közül választhatsz számtalan szak-
iránnyal kiegészítve? A mezőgazdaság 
és az erdészet napjaink egyik legizgal-
masabb ágazata, ahol a legkorszerűbb 
technikai megoldások találkoznak a 
kétkezi munka szépségével.

Az ágazathoz tartozik a növényterm-
esztés, az állattenyésztés, a kertészet, 
az erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság 

gépesítése, a vadgazdálkodás és halá-
szat, a földmérés és térinformatika. A 
szakma előtt álló egyik jelentős kihívás 
az újszerű technológiák és a hagyo-
mányos módszerek ötvözése a gya-
korlatban.

Kompetenciaelvárás: Általános me-
zőgazdasági munkákhoz való affini-
tás, önálló munkavégzés, a természet 
és az állatok szeretete, jó állóképes-
ség, gyors döntések meghozatalának 
képessége.

HOL TANULHATOK?

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
2481 Velence, Ország út 19.
Telefon: 30/237-1795
E-mail: iskola@entz.hu
www.entz.hu

Székesfehérvári SZC Jáky József 
Technikum
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc 
utca 11.
Telefon: 22/315-012
E-mail: titkarsag@jaky.hu
www.jaky.hu

Kisalföldi ASzC Eötvös József 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8111 Seregélyes, Fő utca 278.
Telefon: 22/575-002
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
www.seregszaksuli.hu

Kisalföldi ASzC Szent István 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, 
Ady Endre utca 17.
Telefon: 22/ 311-400
E-mail: titkarsag@sztistvan.hu
www.sztistvan.hu
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18. OKTATÁS 

Szívesen töltenéd a mindennapjaidat a 
gyerekek között? Szeretnél változatos, 
jó hangulatú munkát? Szeretnél gye-
rekek példaképe lenni?
Kipróbálhatod magad élmények szer-
vezésében, kreatív tevékenységekben. 
Támogathatod a gyermekek testi, lel-
ki fejlődését; figyelemmel kísérhe-
ted személyiségük gazdagodását. A 
változatos helyszíneken, magas óra-
számban megtartott gyakorlatok so-
rán aktívan részt vehetsz a gyermekek 
mindennapi tevékenységeiben. Segít-
heted a különböző életkorú gyerme-
kek nevelését. Sokoldalú tapasztalatot 
szerezhetsz a különböző szabadidős 
tevékenységek szervezésében. A meg-

szerzett tudásodat hasznosíthatod a 
pedagógus és a szülő legfontosabb 
segítőjeként. Továbbtanulásod esetén 
is támaszkodhatsz az oktatás ágazat-
ban szerzett ismereteidre.
Ha te is szeretnél a jövő generációi 
nevelésének részese lenni és a gyer-
mekek fejlődésében segítő szerepet 
betölteni, akkor válaszd az oktatás 
ágazat korszerű és gyakorlatorientált 
képzését!

Kompetenciaelvárás: Gyermekszere-
tet, empátia, tolerancia, rugalmasság, 
alkalmazkodó képesség, kreativitás, 
önállóság, megbízhatóság.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Bugát Pál 
Technikum
8000 Székesfehérvár, 
Gyümölcs utca 15.
Telefon: 22/312-073
E-mail: bugattitkarsag@gmail.com
www.bugat.hu
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19. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

Bűnügyi, határrendészeti, közlekedési 
vagy közrendvédelmi területen tanul-
nál tovább? Érdeklődsz a rendészet és 
a közigazgatás iránt? Szeretnél hiva-
tásszerűen hozzájárulni a rendfenn-
tartáshoz és az állampolgárok védel-
mezéséhez?

A rendészet és közszolgálat ágazat 
a magánbiztonsági, a rendészeti és 
rendvédelmi szakmákat foglalja magá-
ba. A képzés során megismerkedhetsz 
a büntetés-végrehajtás, a katasztrófa-
védelem-tűzoltóság, a rendőrség és 
a kormányhivatalnokok legfontosabb 
tevékenységeivel. 

Kompetenciaelvárás: Kiemeli a lé-
nyeget, megérti és visszaadja az 
olvasottakat, felismeri az alapvető 
összefüggéseket, megérti a kapott 
információkat, kérdéseket tesz fel, 
válaszokat ad, megfogalmazza a véle-
ményét, megérti mások kommuniká-
cióját, figyelembe veszi mások véle-
ményét, kapcsolatot teremt, pontos, 
kontrollált munkát végez, betartja az 
alapvető viselkedési normákat, tuda-
tosan alkalmazza a metakommuniká-
ciós eszközöket.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu

Székesfehérvári SZC Jáky József 
Technikum
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc 
utca 11.
Telefon: 22/315-012

E-mail: titkarsag@jaky.hu
www.jaky.hu

Székesfehérvári SZC Vajda János 
Technikum
2060 Bicske, Kossuth tér 3.
Telefon: 22/350-799
E-mail: titkarsag.vajda@outlook.hu
www.vajdabicske.edu.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző Iskola 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
Telefon: 25/413-842
E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu
www.dunaferriskola.hu
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20. SPECIALIZÁLT 
GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS 
Érdeklődsz a gépek és a járművek 
iránt? Gyerekkorod óta elbűvöl a já-
tékok összerakása, szerelése és belső 
szerkezete, mi, miért és hogyan mű-
ködik?
A specializált gép- és járműgyártás 
ágazatot magas szintű automatizált-
ság jellemzi, így a legújabb techno-
lógia felhasználásával mélyítheted 
ismereteidet a témában. A képzés 
felépítését tekintve kezdetben min-
den tanuló elsajátíthatja az alapvető 
műszaki ismereteket, így biztos ala-
pot teremt a szakirányú továbbtanu-

lásnak. Az ágazatban talált szakmák 
mindegyike remek lehetőségeket kínál 
számodra majd a munkaerőpiacon, 
kihívásokkal és változatos feladatokkal 
fogsz találkozni.

A jövőben szakirányú felsőfokú tanul-
mányok is nyitottá válnak számodra.

Kompetenciaelvárás: Műszaki érdek-
lődés, felelősségteljes döntéshozatal, 
rendszerszemlélet, számítógépes 
ismeret, felelősségtudat, szakszerű 
kommunikáció.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Perczel Mór 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8060 Mór, Dózsa György utca 2.
Telefon: 22/ 407-055
E-mail: titkar@perczel-mor.sulinet.hu
www.perczelmor.hu

Székesfehérvári SZC Széchenyi 
István Műszaki Technikum 
8000 Székesfehérvár, Budai út 45.
Telefon: 22/ 514-040
E-mail: iskolatitkar@gr.szechenyi.hu
www.gr-szechenyi.hu

Székesfehérvári SZC Váci Mihály 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium

8000 Székesfehérvár, Berényi út 105.
Telefon: 22/ 315-514
E-mail: 
vacinfo@vacim-szfvar.sulinet.hu
www.vacim-szfvar.sulinet.hu

Dunaújvárosi SZC Dunaferr 
Technikum és Szakképző Iskola 
2400 Dunaújváros, Vasmű tér 3.
Telefon: 25/413-842
E-mail: titkarsag@dunaferriskola.hu
www.dunaferriskola.hu

Kisalföldi ASzC Eötvös József 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8111 Seregélyes, Fő utca 278.
Telefon: 22/575-002
E-mail: iskola@seregszaksuli.hu
www.seregszaksuli.hu
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21. SPORT 

Mindig is érdeklődtél a sport és a moz-
gás iránt? El sem tudnád képzelni az 
életed sport nélkül és szeretnéd minél 
több emberrel megszerettetni a moz-
gást? Már két képzés is elérhető szá-
modra ebben az ágazatban.

Választhatsz a szabadidősportos fit-
ness-wellness instruktor, illetve a 
sportedző, sportszervező képzések 
közül. Az oktatás során megismerked-
hetsz a sport elméleti, módszertani és 

gyakorlati alapjaival, amelyek jó kiin-
dulási pontot jelenthetnek számodra, 
ha felsőfokú intézményben szeretnél 
továbbtanulni. A szakma határtalan el-
kötelezettséggel, kitartással és egész-
séges életmóddal jár.

Kompetenciaelvárás: Ügyes mozgás, 
a választott sportágban való sportolói 
jártasság, jó fizikum, jó kommuniká-
ciós készség, szakmai fejlődés irányí-
tása.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu

Dunaújvárosi SZC Rudas 
Közgazdasági Technikum és 
Kollégium
2400 Dunaújváros, Római körút 47-49.
Telefon: 25/510-280
E-mail: titkar@rudas.hu
www.rudas.hu
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22. SZÉPÉSZET 
Gyerekként, amikor megkérdezték tő-
led, hogy mi szeretnél lenni, a te vála-
szod is az volt, hogy fodrász? Persze 
azóta már jónéhány év eltelt, de miért 
is ne valósíthatnád meg gyermekkori 
álmodat? A szépségipar mindennap-
jaink része, az egyik leggyorsabban és 
dinamikusabban fejlődő iparág.
Az ágazaton belül megalapozott tu-
dásra, személyre szabott és megbíz-
ható szolgáltatásokra van szükség. 

A terület a kozmetikus, a fodrász és 
a kéz-és lábápolás képzéseit foglal-
ja magában. Amennyiben elvégzed 
ezen képzések egyikét, érettségi bizo-
nyítvány megszerzésére is lehetőséget 
kapsz.

Kompetenciaelvárás: Formaérzék, 
térlátás, kézügyesség, kreativitás, ál-
lóképesség, kommunikáció, csapat-
munka, empatikus képesség.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Árpád 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 
88-90
Telefon: 22/315-369
E-mail: titkarsag@arpadszki.hu
www.arpadszki.hu

Dunaújvárosi SZC Lorántffy 
Zsuzsanna Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós 
utca 6.
Telefon: 25/437-059
E-mail: iskola@lorantffy.hu
www.lorantffy.hu
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23. SZOCIÁLIS 

Mindig is arról álmodtál, hogy segít-
hess másokon? Szeretnél a szociális 
szakmában elhelyezkedni, segíteni 
gyermekeken, fiatalokon és az időse-
ken? Ebben az ágazatban hat képzés 
érhető el számodra.

A képzések a társadalomismereti, a 
pedagógiai, a pszichológiai, az egész-
ségügyi, a szociális és gyermekvé-
delmi ismeretek átadására épülnek. 
Megismerkedhetsz az ápolás, gondo-

zás, nevelés, fejlesztés és esetkezelés 
módszerével és a gyermekek kom-
petenciáinak fejlesztésével. A tanulás 
részeként növekszik önismereted és 
másokkal szembeni felelősségtudatod.

Kompetenciaelvárás: Felelősség-
tudat, pontosság, kapcsolatteremtő 
készség, empatikus készség, segítő-
készség, türelmesség, tolerancia, ha-
tározottság, motiváló készség.

HOL TANULHATOK?

Dunaújvárosi SZC Lorántffy 
Zsuzsanna Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, Radnóti Miklós 
utca 6.
Telefon: 25/437-059
E-mail: iskola@lorantffy.hu
www.lorantffy.hu
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24. TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 
Szeretsz utazni, új kultúrákat és érté-
keket felfedezni, érdeklődsz a gasztro-
nómia iránt és fontos számodra, hogy 
új kapcsolatokra tegyél szert? Ha a 
válaszod igen, a turizmus-vendéglátás 
ágazat az ideális választás számodra.
Az ágazat folyamatosan fejlődik, így a 
tanulók korszerű tudást sajátíthatnak 
el a képzésük során, amely folyamatos 
fejlesztést igényel. Bepillantást nyer-
hetsz az üzleti tevékenység alapjaiba 

és kihívásaiba. A piacképes szakma 
elvégzésével a gazdaság olyan terüle-
tén helyezkedhetsz el, amely az ország 
egyik húzóágazatának minősül.

Kompetenciaelvárás: Kézügyesség, 
esztétikai érzék, pontosság, jó ízérzé-
kelés, kreativitás, jó problémamegol-
dó-, stressztűrő-, együttműködő ké-
pesség, rugalmas szervezőképesség, 
nagy terhelhetőség.

HOL TANULHATOK?

Székesfehérvári SZC Deák Ferenc 
Technikum és Szakképző Iskola
8000 Székesfehérvár, Károly János 
utca 32. Telefon: 22/ 505-222
E-mail: fehervar@deak.axelero.net
www.deaksuli-fehervar.hu

Székesfehérvári SZC I. 
István Technikum
8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.
Telefon: 22/315-029
E-mail: info@elsoistvan.hu
www.elsoistvan.hu

Dunaújvárosi SZC Rudas 
Közgazdasági Technikum 
és Kollégium
2400 Dunaújváros, Római körút 
47-49.

Telefon: 25/510-280
E-mail: titkar@rudas.hu
www.rudas.hu

Dunaújvárosi SZC Szabolcs Vezér 
Technikum
2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király 
utca 16-20.
Telefon: 25/ 271-743
E-mail: iskola@szabolcsvezér.hu
www.szabolcsvezer.hu

Kisalföldi ASzC Dr. Entz Ferenc 
Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
2481 Velence, Ország út 19.
Telefon: 30/237-1795
E-mail: iskola@entz.hu
www.entz.hu
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25. VEGYIPAR

Mi az első dolog, ami eszedbe jut a 
vegyipar kapcsán? Szeretnél jobban 
elmélyedni ebben az ágazatban és 
megismerni a képzési lehetősége-
ket? Gondoltad volna, hogy öt terület 
-vegyipar, gyógyszeripar, műanya-
gipar, gumiipar és papíripar- tartozik 
ehhez az ágazathoz?

A főleg természettudományi isme-
retekre alapuló képzések biztosítják, 
hogy az iparág legkorszerűbb szakmai 
ismereteit sajátíthassák el a tanulók. 

Lehetőséged nyílik megismerkedni 
a területek sajátosságaival, erősödik 
benned a precíz munkavégzés, a biz-
tonságos munkakörnyezet kialakítása 
és a felelősségtudat.

Kompetenciaelvárás: Szabályköve-
tés, precizitás, pontosság, monotó-
nia- és stressztűrő képesség, állóké-
pesség, terhelhetőség, műszaki és 
digitális kompetenciák, együttműkö-
dési készség, jó kommunikációs kész-
ség, tanulási képesség.

HOL TANULHATOK?

Dunaújvárosi SZC Lorántffy 
Zsuzsanna Technikum és Kollégium
2400 Dunaújváros, 
Radnóti Miklós utca 6.
Telefon: 25/437-059
E-mail: iskola@lorantffy.hu
www.lorantffy.hu
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5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

SZEPTEMBER
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

35

36

37

38

39

2022

Szeptember 26. 
I. forduló

on-line feladatlap 

visszaküldése (14 óra)

Szeptember 21. 
2022. évi II. 

Pályaorientációs klub 

ülés
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SZEPTEMBER

1 2 3-4

8

15

22

29

9

16

23

30

10-11

17-18

24-25

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

35

36

37

38

39

2022

35
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3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

OKTÓBER
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

39

40

41

42

43

2022

Október 26. 
III. döntő

9-12 óráig / helyszín:

Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6.
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OKTÓBER

1-2

6

13

20

27

7

14

21

28

8-9

15-16

22-23

29-30

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

39

40

41

42

43

2022

Október 28. 
Őszi szünet 

kezdete

Október 13. 
II. középdöntő

9-14 óráig / helyszín:

Fejér Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6.

37
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7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

NOVEMBER
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

44

45

46

47

48

Október 31. 
Az általános iskola tá-

jékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás
rendjéről.

November 7. 
Üzem és 

iskolalátogatások

2022

Őszi szünet Őszi szünet

November 28 - 
december 6. 
Kamarai szülői 

értekezletek

Kamarai szülői 

értekezletek Kamarai szülői 

értekezletek

38
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NOVEMBER

3 4 5-6

10

17

24

11

18

25

12-13

19-20

26-27

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

44

45

46

47

48

2022

Őszi szünet Őszi szünet

November 6. 
Őszi szünet 

vége

39
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5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

DECEMBER
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

48

49

50

51

52

2022

Téli szünet Téli szünet Téli szünet

Kamarai szülői 

értekezletek Kamarai szülői 

értekezletek

40
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DECEMBER

1 3-4

8

15

22

29

9

16

23

30

10-11

17-18

24-25

31

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

48

49

50

51

52

2022

December 2.
A tanulók jelentkezése a köz-

ponti írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező – az 

Arany János Tehetséggondozó 

Programra történő pályázat be-

nyújtása esetén a pályázatban 

megjelölt – intézménybe.

December 22. 
Téli szünet 

kezdete

Téli szünet

Téli szünet Téli szünet

Téli szünet Téli szünet

Kamarai szülői 

értekezletek Kamarai szülői 

értekezletek
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2

9

16

23

3

10

17

24

4

11

18

25

JANUÁR
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

52

1

2

3

4

2023

Január 2. 
Téli szünet 

vége

Január 9. 
Szakma Kiváló Tanulója 

(SZKTV)/ Országos 

Tanulmányi Verseny 

(OKTV) verseny kezdete

42
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JANUÁR

1

5

12

19

26

6

13

20

27

7-8

14-15

21-22

28-29

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

52

1

2

3

4

2023

Január 21. 1000 
Központi írásbeli felvételi vizs-

gák az érintett 6 és 8 évfolya-

mos gimnáziumokba. Központi 

írásbeli felvételi vizsgák a 

kilencedik évfolyamra és az 

Arany János Tehetséggondozó 

Programba jelentkezők számára 

az érintett intézményekben.

Január 21. 
Az általános 

felvételi eljárás 

kezdete.

Téli szünet
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30 31 1

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

FEBRUÁR
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

5

6

7

8

9

2023

Január
Január 31. 1400 

Pótló központi írásbeli felvételi 

vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá

a kilencedik évfolyamra, vala-

mint az Arany János Tehetség-

gondozó Programba jelentke-

zők számára azoknak, akik az 

előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni.

Február 27 - 
március 14. 

A szóbeli vizsgák az 

általános felvételi eljárás 

keretében.

Február 22. 
Az általános iskola továb-

bítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimná-

ziumba történő jelentkezés-

ről a tanuló közvetlenül is 

továbbíthatja a jelentkezési 

lapot a gimnáziumnak, 

a tanulói adatlapot 
a Hivatalnak.)

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.
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FEBRUÁR

2 3 4-5

9

16

23

10

17

24

11-12

18-19

25-26

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

5

6

7

8

9

2023

Február 10. 
A központi írásbeli felvételi 

vizsgát szervező intézmé-

nyek a Hivatal által meg-

határozott módon értesítik 

az írásbeli eredményéről a 

tanulókat.
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1

6

13

20

27

7

14

21

28

8

15

22

29

MÁRCIUS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

9

10

11

12

13

2023

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

Március 21-22. 
A tanulói adatlapok 

módosításának lehetősége 

az általános iskolában.
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MÁRCIUS

2 3 4-5

9

16

23

30

10

17

24

31

11-12

18-19

25-26

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

9

10

11

12

13

2023

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

A szóbeli vizsgák 

az általános felvételi 

eljárás keretében.

Március 17. 
A középfokú iskola eddig 

az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők 

felvételijegyzékét.

Március 30. 
2023. évi 

I. Pályaorientációs klub 

ülés

47



Innovációs és 
Technológiai Minisztérium                                                
GFA-KA-ITM-12/2021/TK/07 

3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

ÁPRILIS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

13

14

15

16

17

2023

Április 11. 
Tavaszi szünet 

vége

Tavaszi szünet

Április 24-26. 
Szakma Kiváló Tanulója 

(SZKTV)/ Országos Tanulmányi 

Verseny (OKTV) verseny döntő, 

SzakmaSztár Fesztivál

Április-május:  
Tavaszi üzem- 

és tanműhely 

látogatások
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ÁPRILIS

1-2

6

13

20

27

7

14

21

28

8-9

15-16

22-23

29-30

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

13

14

15

16

17

2023

Április 13. 
A középfokú iskola 

igazgatója az ideiglenes 

felvételi rangsort – a Hivatal 

által meghatározott módon 

– megküldi a Hivatalnak.

Április 28. 
A felvételt hirdető 

középfokú iskolák 

megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló

értesítést a jelentkezőknek 

és az általános iskoláknak.

Április 6. 
Tavaszi szünet 

kezdete

Tavaszi szünet
Tavaszi szünet
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1 2 3

8

15

22

29

9

16

23

30

10

17

24

31

MÁJUS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

18

19

20

21

22

2023

Április-május:  
Tavaszi üzem- 

és tanműhely 

látogatások
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MÁJUS

4 5 6-7

11

18

25

12

19

26

13-14

20-21

27-28

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

18

19

20

21

22

2023
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5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28

JÚNIUS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

22

23

24

25

26

2023

Június 21-23. 
Beiratkozás 

a középfokú 

iskolákba.
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JÚNIUS

1 2 3-4

8

15

22

29

9

16

23

30

10-11

17-18

24-25

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

22

23

24

25

26

2023

Beiratkozás 

a középfokú iskolákba. Beiratkozás 

a középfokú iskolákba.

Június 15. 
Tanév utolsó 

napja 
Június 16. 
Nyári szünet 

kezdete

VAKÁCIÓ élményekkel. 

• Menj moziba vagy koncertre. 

• Nézz körben egy kertészetben. 

• Készíts fotókat. 

• Gondold végig, vajon milyen 

szakmákhoz köthető egy-egy feladat?
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3

10

17

24

4

11

18

25

5

12

19

26

JÚLIUS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

26

27

28

29

30

2023

VAKÁCIÓ élményekkel. 

• Menj vonattal a Balatonra vagy nézz 

körbe az állatkertben. 

• Olvass el egy számodra izgalmas 

könyvet. 
• Gondold végig, vajon milyen 

szakmákhoz köthető egy-egy feladat?
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JÚLIUS

1-2

6

13

20

27

7

14

21

28

8-9

15-16

22-23

29-30

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

26

27

28

29

30

2023
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31 1 2

7

14

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

AUGUSZTUS
Hétfő Kedd Szerda

Hét:

31

32

33

34

35

Július

2023

VAKÁCIÓ élményekkel. 

• Próbálj ki új sportokat. 

• Játssz végig egy játékot. 

• Gondold végig, vajon milyen 

szakmákhoz köthető egy-egy feladat? 

• Vezess naplót ahová az élményeidet 

beírhatód és később lehet segíti a 

sikeres pályaválasztásod. 
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AUGUSZTUS

3 4 5-6

10

17

24

31

11

18

25

12-13

19-20

26-27

Csütörtök Péntek Szombat-Vasárnap
Hét:

31

32

33

34

35

2023
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Hasznos oldalak, 
ahol 

érdekes információkhoz 

juthatsz, ami a 

pályaválasztáso
dat 

megkönnyíti:

www.ikk.hu

www.szakmavilag.hu

https://palyaorientacio.nive.hu

https://szfszc.hu

www.felvi.hu

www.szakkepesites.hu

www.eduline.hu

www.worldskillshungary.hu

https://pom.oktatas.hu/

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/
orszagos_palyaorientacios_vizsgalat
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HONNAN SZEREZHETSZ INFORMÁCIÓT 
AZ EGYES SZAKMÁKRÓL?

Jelentkezz a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
által szervezett gyár- és üzemlátogatásokra!

Személyes kérdéseddel fordulj 
pályaorientációs munkatársunkhoz.

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Tel: (22) 510-310; +36 20 310 2941
E-mail: palyaorientacio@fmkik.hu

„Pályaválasztás Fejér” pályaválasztási oldalunk 
www.facebook.com/palyavalasztasfejer, 

ahol friss információkhoz, aktualitásokhoz juthatsz 
a pályaválasztással kapcsolatban

Innovációs és Technológiai Minisztérium
 GFA-KA-ITM-12/2021/TK/07 



JÓ DÖNTÉST, SIKERES PÁLYAVÁLASZTÁST!

Látogass el a Gazdaság Házába, ahol kérdéseidre választ 
kaphatsz és hasznos információkkal is gyarapodhatsz.

A kiadvány megjelenése az GFA-KA-ITM-12/2021/TK/07 
támogatási szerződés alapján valósul meg.

www.fmkik.hu
palyaorientacio@fmkik.hu
www.facebook.com/palyavalasztasfejer 


