
Szakképzési 
magazin





Hova tovább?! 
Gondolkodjunk közösen!

Egy jól meghozott pályaválasztási döntés nagyban elősegítheti egy olyan jövő megalapozását, melyben a 
gyermekek céljai, vágyai, álmai valóra válhatnak és valóban a képességeinek és készségeinek megfelelő 
szakmát válasszanak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben a fontos döntésben kíván segíteni azzal, 
hogy megfelelően tájékozottak legyenek mind a szülők, mind a gyermekeik a továbbtanulási lehetőségekről 
és képzésekről.

3



Pályaorientációs  
szolgáltatásaink:

 ՝ Tájolónapok és pályaorientációs napok szervezése az általános iskolákban

 ՝ Tájékoztató előadások osztályfőnöki órákon, szülői értekezleteken, pályaválasztási 
fórumokon és kiállításokon

 ՝ Egyéni tájékoztatás

 ՝ Kiadványok, szóróanyagok készítése

 ՝ Üzemlátogatások és tanműhely- látogatások szervezése

 ՝ A budapesti Szakma Sztár Fesztiválra történő utazás lehetősége, tárlatvezetés

 ՝ Általános iskolai nyári táborokban pályaorientációs foglalkozások

 ՝ Nyári tábor kamaránk szervezésében

Pályaorientáció
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A szakképzés iskolatípusai

Szakképző iskola 
 ՝ 3 év alatt szakmai bizonyítvány szerezhető.

 ՝ A 9. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik ösztöndíjas rendszerben, mely ágazati 
alapvizsgával zárul.

 ՝ 10-11. évfolyamon szakirányú oktatás zajlik duális képzőhelyen és/vagy az iskolában.

 ՝ Duális képzőhelyen Szakképzési munkaszerződés keretében történik a képzés.

 ՝ A bizonyítvány megszerzését követően esti képzésben 2 év alatt érettségi bizonyítvány 
szerezhető
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Technikum 
 ՝ 5 év alatt érettségi- és technikusi bizonyítvány szerezhető.

 ՝ 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik ösztöndíjas rendszerben, mely ágazati 
alapvizsgával zárul.

 ՝ 11 évfolyamtól szakirányú oktatás folyik a duális képzőhelyen és/vagy az iskolában.

 ՝ Duális képzőhelyen Szakképzési munkaszerződés keretében történik a képzés.

 ՝ 12 évfolyam végén előrehozott érettségi tehető matematikából, magyarból és történelemből.

 ՝ 13. évfolyam végén idegennyelvből és a szakmai tárgyból tesznek érettségi vizsgát a 
tanulók. A szakmai tárgy egyben a technikusi bizonyítvány érdemjegye is, mely emeltszintű 
érettséginek is számít.

 ՝ A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek a felsőoktatási felvételin szakirányú 
továbbtanulás esetén.
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A szakmai képzés alaprendszerének 
speciális funkciói

Orientációs előkészítő évfolyam 
Az Orientációs évfolyam egy éve elősegíti a megalapozott szakmaválasztást. A szakmai képzéseket 
készíti elő a szövegértés, kommunikáció, matematika, digitális –és nyelvi kompetenciák 
fejlesztésével szakmai projekteken keresztül. Feladata nem az általános iskolai tananyagok 
ismétlése, hanem a kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés.

Dobbantó program 
A Dobbantó program az általános iskolát el nem végzőknek biztosítja az alapkompetencia 
fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni. A Dobbantó programban az a 
tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. 
A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, rugalmas 
rendben, új szemléletű értékeléssel.

Műhelyiskolák 
Műhelyiskolában tanulmányokat akkor lehet folytatni, ha a tanuló alapfokú végzettséggel nem 
rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte vagy alapfokú végzettséggel 
rendelkezik és a 16. életévét betöltötte. A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére 
irányuló felkészítés folyik, amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között a nappali 
rendszerben, egy-ötfős csoportokban zajlik úgy, hogy a részszakma megszerzésének időtartama 
legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap közé essen. A műhelyiskolában a tanuló a szakképző 
iskolai tanulót az ágazati alapoktatásban megillető ösztöndíj felére jogosult.
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Ágazati képzés

Ágazati alapvizsga 
Az ágazati alapvizsga a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Elsőként a tanulmányaikat 
2020. szeptemberében megkezdők tesznek ágazati alapvizsgát, technikumban a 10., szakképző 
iskolában a 9. évfolyam végén. Az ágazati alapvizsga az ágazati alapoktatást zárja le. Az adott 
ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudást és kompetenciát mér 
országosan egységes eljárás keretében. A tanuló sikeres vizsga esetén jogosult a duális képzésbe 
való belépésre. Az ágazati alapvizsga eredménye a szakmai vizsga eredményébe beszámít. Ez azt 
jelenti, hogy ha valaki egy szakma megszerzését követően az adott ágazathoz tartozó további 
szakmát kíván szerezni, az ágazati alapvizsgát nem kell megismételnie.
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Ösztöndíj 
 ՝ Minden szakképzésben részt vevő tanulónak tanulmányi eredménytől függő ösztöndíj jár.
 ՝ Szakképző iskola 9. évfolyamán: a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
10%-a: ez 2021. évben 16 100 Ft.
 ՝ Technikum 9-10. évfolyamán: a tanév első napján érvényes legkisebb munkabér 5%-a: ez 
2021. évben 8 050 Ft.
 ՝ Szakképző iskola 10-11. évfolyamán és a technikum 11-13. évfolyamán, a szakirányú 
oktatásban: tanulmányi eredménytől függően a tanév első napján érvényes kötelező 
legkisebb munkabér 5-35% között, azaz 8 050 – 58 590 Ft 2021. évben.

Egyszeri pályakezdési juttatás összege 
 ՝ A vizsga eredményétől függően a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
80-180%-a közötti összeg, azaz 2021. évben ez 133 920- 301 320 Ft összeget tesz ki.

Tanulóink ösztöndíjai és egyéb juttatásai

Alapja a tanév első napján érvényes minimálbér (2021-ben 167.400 Ft)

Ágazati alapoktatásban mindenkinek jár első szakmára való felkészülés esetén

Technikum Szakképző iskola Rászorultsági támogatás

(9.  és 10.  év folyam) (9.  év folyam) Hátrányos helyzet vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén 
3,5 tanulmányi átlag fölött: 16.740 - 33.480 Ft/hó pályázat útján5% = 8.370 Ft/hó 10% = 16.740 Ft/hó

Szakirányú oktatás iskolában (technikum 11.-13.  év folyam,  szakképző iskola 10.-11.  év folyam)

Tanulmányi átlag Ösztöndíj  
(nem duális szakképzésben)

Duális képzésben munkabér w 
(szakképzési munkaszerződés

Pályakezdési juttatás  
(az első szakma megszerzése után)

2,00 - 2,99 8.370 Ft/hó (5%)
A minimálbér min. 60%-a, tehát 
br. 100.440 Ft/hó, amelyet a 
duális képzőhely folyósít.

133.920 Ft (80%)

3 - 3,99 25.110 Ft/hu (15%) 184.140 Ft (110%)

4 - 4,49 41.850 Ft/hu (25%) 242.730 Ft (145%)

4,5 - 5 58.590 Ft/hu (35%) 301.320 Ft (180%)

10



Életpályát építünk a  
közösségi felületeken is!

Kövesse figyelemmel a megye pályaorientációs 
eseményeit: HATÁRIDŐK, VERSENYEK,  
VÁLTOZÁSOK AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN.

/eletpalyatepitunk

@eletpalyatepitunk
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Duális képzés 
A duális képzés olyan középfokú szakmai forma, amely során a szakképző intézményben, illetve 
a munkaerő- piaci szereplőknél, vállalatoknál, cégeknél folyó szakmai oktatás párhuzamosan, 
egymást kiegészítve történik. Duális képzésben a szakmai képzést biztosító vállalatnál a tanuló 
gyakorlatot szerez, megismeri a vállalati kultúrát és versenyképes tudással és gyakorlattal lép a 
munkaerőpiacra a tanulmányai befejezése után.

A duális képzés előnyei: 
A tanuló

 ՝ részt vesz vállalati projektekben, a vállalati termelésben,

 ՝ új technológiákat ismer meg,

 ՝ adott szakterület legjobb szakembereitől tanulhat,

 ՝ továbbfoglalkoztatás esetén álláslehetőséget kap.

 ՝ A tanulónak  a minimálbér legalább 60% -a, de legfeljebb 100%-nak megfelelő munkabér jár a 
Szakképzési munkaszerződés alapján. Ez 2021. évben minimum 100 440 Ft.

 ՝ Egyéb juttatások (pl.: munkaruha, kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, egyéni 
védőfelszerelés, cafeteria)

 ՝ Tanuló és a duális képzőhely a szakirányú oktatás egészére kiterjedő, határozott időtartamra 
köt szakképzési munkaszerződést. 

 ՝ A munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító, szolgálati időnek minősül.

Az a tanuló köthet szakképzési munkaszerződést:

 ՝ Aki 15. életévét betöltötte, sikeres ágazati alapvizsgával rendelkezik. 

 ՝ A szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.
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Országos szakmai versenyek

Szakma Sztár Fesztivál
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évente rendezi meg a 
Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). 
A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „ fizikai”  szakmák társadalmi presztízsének és 
vonzerejének növelése, azok népszerűsítése.

A verseny fordulói az elődöntő, az előválogató és a döntő. A végső megmérettetésre, a döntőre 
a háromnapos Szakma Sztár Fesztiválon, Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban kerül sor.

A fesztiválon ingyenes a részvétel, melyre minden évben közel 15 ezer látogató érkezik, ezen 
látogatók több mint 60%-a 6-7-8. osztályos, pályaválasztás előtt álló fiatal.

A Szakma Sztár Fesztiválra való eljutást a kamara ingyenesen biztosítja. Az utazás az 
oktatási intézmény jelzése alapján a területi kamarák szervezésében valósul meg.  

Élj a lehetőséggel!
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WorldSkills Hungary
A WorldSkills Hungary program részeként Magyarország fiatal szakemberei két nemzetközi 
versenysorozatban, a kétévente megrendezendő WorldSkills és EuroSkills versenyeken mérettetik 
meg magukat.

A szakmák, a szakképzés csúcsát szimbolizáló versenyeken az egyes szakmák hazai 
válogatóversenyén legkiválóbb eredményt elérő versenyző képviselheti az országot. 
A nemzetközi versenyek nem csak szakmai elismerést és sikert hozhatnak, hanem egy életre 
szóló élményt is nyújtanak. A versenyzők tréningeken, csapatépítőn és mentális workshopokon 
készülnek fel az előttük álló kihívásra.

EuroSkills

 ՝ A verseny időtartama 3 nap.

 ՝ A versenyzők korhatára a verseny évében 
betöltött 25 év.

 ՝ Versenyszámok között vannak egyéni 
versenyek (pl.: festő dekoratőr), valamint  
csapatversenyek (pl.: informatikai 
rendszerüzemeltető 2 fős csapat).

 ՝ A verseny hivatalos nyelve az angol.

WorldSkills:

 ՝ A verseny időtartama 4 nap.

 ՝ A versenyzők életkorának felső korhatára 
a verseny évében betöltött 22 év, kivétel 
a mechatronika, ahol a betöltött 25 év a 
korhatár.

 ՝ A verseny hivatalos nyelve az angol.
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Szolnoki Szakképzési  
Centrum
A Szolnoki Szakképzési Centrum a megye legnagyobb középfokú szakképzési intézményeként 30 
ágazatban, 174 szakmában biztosít továbbtanulási lehetőséget. Ebben a széles képzési palettában 
szinte minden fiatal, aki a műszaki pálya, vagy a szolgáltató szektor iránt érdeklődik, megtalálja a 
számára leginkább megfelelő szakirányt illetve szakmát. Az iskola magas szintű szakmai, és szilárd 
alapokon nyugvó emberi értékeket továbbadni képes oktatói testülete, és a munkájukat segítő jól 
felszerelt laboratóriumok, tanirodák, tanműhelyek,  tankonyhák biztosítják az Intézmény kettős 
célját: egyrészt felkészíteni a felsőfokú tanulmányok sikeres folytatására, másrészt olyan szakmai 
tudással és emberi tartással rendelkező szakemberek képzése, akik kilépve az iskola kapuján, 
helyt tudnak állni a munka világában.
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Szolnoki SZC
Baross Gábor Műszaki Technikum és 
Szakképző Iskola

Cím: 5000 Szolnok,  Bán utca 9.  | Telefonszám: 56/341-710 | E-mail cím: baross@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu/baross

Technikumi tagozatunkon a 2021-2022-es tanévben gépészet ágazatban légijármű-szerelő technikus, 
specializált gép- és járműgyártás ágazatban gépjármű-mechatronikai technikus kimenettel folyik a képzés 
4+1 éves bontással. Az első két évben ágazati alapozás történik, majd a 12. év végén érettségi vizsgát tesznek, 
később a 13. évfolyam befejezése után technikus vizsgát, mely emelt szintű érettséginek felel meg. 
Szakképző osztályainkban az első évben zajlik az ágazati alapozás, majd több szakmában biztosítunk 
szakmai képzést a gépészet, specializált gép- és járműgyártás, valamint elektrotechnika és elektronika 
ágazatban. A következő tanévben karosszérialakatos, gépjármű mechatronikus, hegesztő, villanyszerelő, 
épület- és szerkezetlakatos, ipari gépész szakmákban tervezzük a duális rendszerű 3 éves szakmai 
képzést. A szeptemberben indítandó szakmák körét a fenntartóval egyeztetve, a mindenkori piaci igények 
figyelembevételével határozzuk és hirdetjük meg.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjármű-mechatronikai technikus 5 év

Gépészet ágazat Légijármű-szerelő technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Gépészet ágazat Ipari gépész 3 év

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Specializált gép-és járműgyártás ágazat Gépjármű mechatronikus 3 év

Specializált gép-és járműgyártás ágazat Karosszérialakatos 3 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Villanyszerelő 3 év
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Szolnoki SZC
Damjanich János Szakképző Iskola  
és Kollégium

Cím: 5435 Martfű,  Gesztenye sor 15.  | Telefonszám: 56/450-005 | E-mail cím: damjanich@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu

Iskolánk a tiszazugi szakképzés elismert bázisa. A Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium 
családias, csendes környezetben Martfű város egyik legrégibb utcájában található. Intézményünk számára fontosak az 
értékek, a hagyományok, ugyanakkor nyitottak vagyunk az újra, s igazodunk a partnereink és a munkaerőpiaci igények 
elvárásaihoz. Tanulóink rendszerint részt vesznek országos versenyeken, ahol szép eredményeket érnek el. Képzési 
szerkezetünket a munkaerőpiac igényeihez alakítjuk, szélesítve a lehetőségeket a pályaválasztó diákok számára. 
Tanműhelyeink csúcstechnológiát képviselő eszközökkel, berendezésekkel rendelkeznek. A tanulóink a sportban is 
jeleskednek. A pezsgő diákélet a tanítványaink lételeme. A rendezvényeink színesítik az iskola életét. Büszkék vagyunk, 
hogy tanítványaink közül sokan oktatóként, mérnökként tértek vissza iskolánkba. Iskolánk kollégiumot is működtet, 
kiváló körülmények között, családias légkörben.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyv iteli ügyintéző 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Kreatív ágazat Bőrtermékkészítő (Tervezett szakmairányok:  bőrdíszműves,  
cipőkészítő. ) 3 év

Orientációs évfolyam
Képzési idő

Szakképzést előkészítő év folyam 1 év
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Szolnoki SZC
Petőfi Sándor Építészeti és Faipari 
Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 5000 Szolnok,  Petőfi utca 1.  | Telefonszám: 56/420-203 | E-mail cím: petofi@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu

Célunk, hogy a szakképzés végére a tanulók olyan szintre fejlesszék ismereteiket, személyiségüket, amely felvértezi 
őket a felnőttkorra, alapját képezi a további tanulásnak és a munkába állásnak, valamint arra, hogy felnőttként képesek 
legyenek itt szerzett szaktudásukat egész életük során fejleszteni és frissíteni. A szakmai vizsgát követően lehetőséget 
biztosítunk az érettségi vizsga letételére a két éves érettségi felkészítésen nappali illetve esti tagozaton egyaránt. 2011. 
szeptemberétől az iskola belépett a KatonaSuli - programba, amely 2017. szeptemberétől Honvéd Kadét Program 
elnevezéssel folytatódik. Az érettségire készülő tanulók érettségi tantárgyként választhatják a katonai alapismereteket, 
mely segíti szakirányú továbbtanulásukat.
Nevelőmunkánkban fő célunk továbbra is a klasszikus humanizmus és az állandó folyamatos fejlődés, mint nevelési 
irányzat követése, ennek megfelelően a hagyományos értékek, valamint a kulturális örökség átadása, a fiatalok 
gondolkodásának, készségeinek és képességeinek – kompetenciájának fejlesztése.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Fa- és Bútoripar ágazat Faipari technikus 5 év

Kreatív ágazat Dekoratőr 5 év

Kreatív ágazat Grafikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Építőipar ágazat Ács 3 év

Építőipar ágazat Burkoló 3 év

Építőipar ágazat Festő,  mázoló,  tapétázó 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Építőipar ágazat Szerkezetépítő- és szerelő 3 év

Építőipar ágazat Szigetelő 3 év

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Járműfényező 3 év
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Szolnoki SZC
Jendrassik György Gépipari Technikum

Cím: 5000 Szolnok,  Baross u.  37.  | Telefonszám: 56/425-844 | E-mail cím: jendrassik@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu/jendrassik

Kedves Nyolcadikos Pályaválasztó!

Bizonyára számodra is sok fejtörést okoz, hogy melyik iskolában folytasd a tanulmányaidat. Tudom, 
hogy nem könnyű meghozni egy olyan felelősségteljes döntést, amely meghatározza a jövődet. Ebben 
a választásban szeretnék segítségedre lenni. Ha műszaki területen szeretnél majd használható tudásra 
szert tenni, ha a későbbiekben mérnökként, vagy technikusként szeretnél elhelyezkedni, akkor válaszd 
a Gépiparit. Iskolánkban, három ágazatban, négyféle szakmát oktatunk, melyek mindegyike keresett 
a munkaerőpiacon. Kiváló lehetőséget nyújtanak számodra ahhoz, hogy egy felelősségteljes, jól fizető, 
komoly munkahelyen tudd megalapozni a jövődet. Ha a szakma mellett fontos számodra az idegen nyelv 
is, akkor biztosan megtalálod a számításodat a nyelvi előkészítővel induló osztályunkban. Iskolánk jól 
felszerelt laborjaiban, szaktantermeiben, műhelyében magas szinten tanulhatod majd a szakmai és a 
közismereti tárgyakat. A diákok számára sok nagyszerű programmal színesítjük a diákéveket, itt biztosan 
nem fogsz unatkozni. Gyere és írjuk tovább közösen a Gépipari történetét!

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Specializált gép- és járműgyártás ágazat  
nyelvi előkészítővel Mechatronikai technikus 1+5 év

Gépészet ágazat Gépésztechnikus 5 év

Gépészet ágazat Gépgyártástechnológiai technikus 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus 5 év
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Szolnoki SZC
Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 5000 Szolnok,  Károly Róbert utca 2.  | Telefonszám: (20) 541 8188 
E-mail cím: kereskedelmi@szolmusz.hu | www.szolnokikero.hu

Iskolánk a minőségi szakmai munka elhivatottja. Ennek egyik fontos megnyilvánulása a szakmai 
versenyeken való részvétel. Diákjaink hosszú évek óta sikeres szereplői a Szakma Sztár versenynek. 
Tanítványaink szakmai felkészültségéről elismeréssel nyilatkoznak a munkaerőpiac szereplői. Oktatóink 
elhivatottságának és sokoldalú felkészítő munkájának köszönhetően az intézményünkben végzett diákok 
kellő alapokat szereznek a sikeres elhelyezkedéshez és továbbtanuláshoz.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Postai üzleti ügyintéző 5 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács szaktechnikus 5 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Vendégtéri szaktechnikus 5 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász szaktechnikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Pincér-vendégtéri szakember 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 3 év
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Szolnoki SZC
Klapka György Technikum és  
Szakképző Iskola 

Cím: 5100 Jászberény,  Hatvani út 2.  | Telefonszám: (20) 394 9349 | E-mail cím: klapka@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu/klapka

A Szolnoki SZC Klapka György Technikum és Szakképző Iskola Jászberény belvárosában, a buszpályaudvar 
szomszédságában, a vasúttól gyalogosan 10 percre található.
Ha jó a kézügyességed, megfelelő műszaki érzékkel rendelkezel, vagy szeretsz sütni-főzni, divatos frizurát 
szeretnél készíteni a barátodnak, akkor nálunk a helyed. Szinte minden jászberényinek és a Jászságban 
lakóknak - talán Neked is - akad rokona, ismerőse, aki szakmáját e falak között szerezte meg. Ha piacképes 
szakmát szeretnél, akkor jelentkezz iskolánkba!

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjárműmechatronikai technikus 5 év

Szépészet ágazat Fodrász 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Gépészet ágazat Ipari gépész 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépész 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Pincér – vendégtéri szakember 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Élelmiszeripar ágazat Hentes és húskészítmény-készítő 3 év
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Szolnoki SZC
Kreatív Technikum és Szakképző Iskola

Cím: 5000 Szolnok,  Áchim András utca 12-14.  | Telefonszám: (20)  588 1447 
E-mail cím: kreativ@szolmusz.hu | www.szolmusz.hu/kreativ

Ki ne szeretne úgy iskolába járni, hogy ott jól érzi magát? Mert olyanok a körülmények, a társak, az oktatók, egyáltalán 
a légkör, ami mindezt biztosítja? Persze a szükséges tudást meg kell szerezni, és elkerülhetetlen némi vágyat érezni az 
iránt, amivé szeretnénk válni. Reményeink szerint az elmúlt évek alatt nagyon sokat tettünk azért, hogy ez így lehessen. 
De ez csak a mi elszántságunkból adódóan nem sikerülhet, szükségünk van olyan diákokra, akik hozzánk hasonlóan 
képzelik el középiskolai éveiket. Egy olyan közösségnek lehetnek részesei, akik mind szakmai előre haladásukban, 
sportolási lehetőségeikben, tehetségük kibontakoztatásában támogatást és figyelmet kaphatnak. A pályaválasztás egy 
útelágazás. Az első és nem az utolsó. Mi abban segítünk, hogy legjobb tudásunk szerint támogassuk és egyengessük 
a megkezdett utat. Több mint 30 év után megújult, színes képzési palettával, minden szakmában ösztöndíjjal várunk 
benneteket! Így ismeretlenül is bízunk benne, hogy hamarosan ismerősökké válhatunk! Várunk benneteket szeretettel 
iskolánkba, hogy az új tanévet együtt kezdhessük el!

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Informatika és távközlés ágazat Szoft verfejlesztő és -tesztelő 5 év

Kreatív ágazat Divat-,  jelmez- és díszlettervező 5 év

Kreatív ágazat Fotográfus 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 5 év

Szépészet ágazat Fodrász 5 év

Szépészet ágazat Kozmetikus technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Kreatív ágazat Divatszabó 3 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Rendészeti őr 3 év
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Szolnoki SZC
Pálfy - Vízügyi Technikum

Cím: 5000 Szolnok,  Tiszaparti sétány 2-3.  | Telefonszám: 56/424-955 
E-mail cím: palfy-v izugyi@szolmusz.hu | www.szolmusz.hu

A Szolnoki SZC legfiatalabb iskolájaként két 50 éves, nagy hagyományokkal rendelkező, Jász-Nagykun-
Szolnok megyében és országosan is elismert középiskola örökségét folytatjuk. A folyamatos változások 
új lendületet adnak, még nagyobb teljesítményre sarkallják intézményünket. Törekszünk arra, hogy 
megfeleljünk a kor és az Ipar 4.0 által támasztott képzési igényeknek, megmaradjon a magas továbbtanulási 
arány, valamint tovább bővüljön az országos tanulmányi és szakmai versenyeken az élvonalban végző 
tanulóink száma. Képzéseink célja kettős: egyrészt jól felkészült, gyakorlatias, azonnal hasznosítható 
tudással rendelkező technikusok képzése, akik jó eséllyel el tudnak helyezkedni a munkaerő-piacon. 
Másrészt végzőseink olyan szakmai alapokkal rendelkezzenek, amelyek elegendőek szakirányú főiskolán 
vagy egyetemen való eredményes helytálláshoz. A 2021/2022-es tanévtől iskolánkban 5 ágazatban folyik 
szakmai oktatás és szakmai képzés.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Vegyipar ágazat Vegyész technikus 5 év

Környezetvédelem és vízügy ágazat Környezetvédelmi technikus 5 év

Környezetvédelem és vízügy ágazat Vízügyi technikus 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Automatikai technikus 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Elektronikai technikus 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Ipari informatikai technikus 5 év

Építőipar ágazat Magasépítő technikus 5 év

Építőipar ágazat Mélyépítő technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év
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Szolnoki SZC
Rózsa Imre Technikum

Cím: 5052 Újszász,  Dózsa György út 23.  | Telefonszám: 56/552-047 | E-mail cím: rozsa@szolmusz.hu 
 www.szolmusz.hu/rozsa

Iskolánk közel 60 éves múltra tekint vissza, szakképzést pedig 49 éve végzünk. Autóforgalmi ágazattal 
indultunk, majd folyamatosan, mindig a kor és a társadalom igényeinek megfelelően alakítottuk 
szakképzéseinket. Képeztünk közlekedési tanulókat, gépjárműüzemi technikusokat, középfokú 
szoftverüzemeltetőket, vasútüzemvitel-ellátókat, kereskedelmi-marketing, üzleti adminisztráció 
szakosokat, szállítmányozókat, ügyintéző-titkárokat. Minden gyermek érték számunkra. Célunk, 
hogy diákjaink képességeiket, kompetenciáikat a lehető legjobban kibontakoztathassák iskolánkban, 
valamint azonosítsuk és fejlesszük a tehetségeket. Képesek vagyunk folyamatosan megújulni, követjük 
a társadalom igényeit és elvárásait. Képzési struktúránk a közlekedés és szállítmányozás, a rendészet 
és közszolgálat, valamint az informatika ágazat igényeire épül, jól konvertálható, piacképes szakmákat 
biztosít az itt végzőknek. Olyan közösség vagyunk, ahol a tanulás és tanítás öröme mellett kiemelt érték 
az együttműködés, az összetartozás és a tolerancia. Az iskolánkban tanított szakmákhoz jól felszerelt 
szaktantermek állnak rendelkezésre vasútforgalmi szimulátorral, jegykiadógéppel, logisztikai szoftverekkel, 
tanraktárral, anyagmozgató gépekkel, informatikai laborokkal. Az udvaron pedig a katonai és rendészeti 
képzéseinket jól felszerelt akadálypálya segíti.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Informatika és távközlés ágazat Szoft verfejlesztő és -tesztelő 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus vasúti szakmairánnyal 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Logisztikai technikus 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 5 év

27



Szolnoki SZC
Sipos Orbán Szakképző Iskola és 
Kollégium

Cím: 5000 Szolnok,  Gyermekváros utca 1.  | Telefonszám: 56/522-013 | E-mail cím: sipos@szolmusz.hu 
www.szolmusz.hu

A Szolnoki SZC Sipos Orbán Szakképző Iskola és Kollégium elsősorban különböző szintű szakképzettség megszerzésére 
készíti fel a fiatalokat, alkalmazkodva ezzel a felmerülő igényekhez. Az iskola családias jellege segíti a személyre szóló 
törődést, biztosítja a tanulási, magatartási problémákból adódó nehézségek leküzdéséhez szükséges feltételeket. 
Az oktatás mellett fő feladatunknak tekintjük a nevelés valamennyi szintjét, nem csak a foglalkozásokon, hanem a 
szabadidős tevékenységek során is. A vidéki tanulók a kollégiumban ideális, biztonságos környezetben készülhetnek 
a foglalkozásokra. Sikereket elérve számtalan versenyen, iskolai és iskolán kívüli rendezvényen veszünk részt. Az 
Orientációs évfolyam egy teljesen új képzési forma, amely előkészíti a biztonságos szakmaválasztást. Azoknak ajánljuk, 
akik a merev iskolai keretrendszerbe nehezen illeszkednek be, akik még nem tudják merre induljanak. A hagyományos 
intézményi keretek mellett, rugalmas tanulási utak biztosításával segítjük az általános iskolai végzettséggel nem 
rendelkező, 16. életévüket betöltött fiatalok számára tanulmányaik befejezését és egy részszakképesítés megszerzését 
-6-24 hónap alatt-, a Dobbantó program és Műhelyiskola keretében.

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Szakiskolai képzés
Ágazat Megszerezhető résszakképesítések Képzési idő

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakácssegéd 1+2 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrászsegéd 1+2 év

Fa- és bútoripar ágazat Asztalosipari szerelő 1+2 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Családellátó 1+2 év

Kereskedelem ágazat Bolti előkészítő 1+2 év
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Szolnoki SZC
Vásárhelyi Pál Két Tanítási Nyelvű 
Technikum
Cím: 5000 Szolnok,  Baross utca 43.  | Telefonszám: (20) 551 8460 | E-mail cím: vasarhely i@szolmusz.hu 
 www.szolmusz.hu

Intézményünk célja régi, nagy múltú szakképző iskolaként, kreatív, innovatív és sokoldalú szakemberek 
jövőjének megalapozása, piacképes tudás átadása-közvetítése igazodva a mai, gyorsan változó 
munkaerőpiaci igényekhez. Oktatóink diákközpontú, elkötelezett munkával nevelik és tanítják a diákokat. 
Büszkék vagyunk tanulóink tanulmányi teljesítményeire, verseny eredményeire. Iskolánk színes szakmai 
és szabadidős programokat kínál minden tanuló és látogató számára. Oktatott szakmáink maximálisan 
illeszkednek duális partnereink munkaerőpiaci igényeihez, erre alapozva versenyképes ágazatokban 
képezzük tanulóinkat.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Turizmus-vendéglátás ágazat Turisztikai technikus (két tanítási nyelvű nyelv i előkészítővel) 1+5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyv iteli ügyintéző 5 év

Egészségügy ágazat Általános ápoló 6 év
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Karcagi Szakképzési  
Centrum
A Karcagi Szakképzési Centrum 6 járásban, 7 településen 8 szakképző intézménnyel rendelkezik. 
Iskoláik a legkorszerűbb eszközökkel igyekeznek biztosítani a gyakorlati oktatást, hogy a 
végzett diákok naprakész, korszerű ismeretekkel lépjenek a munka világába. Fő céljuk, hogy a 
szakképző intézményeikben tanuló diákjainak minden lehetőséget biztosítanak a megfelelő 
tudás megszerzéséhez. Mindezeket folyamatos pályázati munkával és fejlesztésekkel próbálják 
megvalósítani, továbbá az Erasmus+ és Határtalanul elnevezésű programokon való részvétellel. 
Ez utóbbiak segítségével tanulóik betekintést nyerhetnek a külföldi diákok mindennapjaiba, 
valamint megismerhetik a választott szakmájukhoz kapcsolódó munkaszervezés különböző 
fázisait.
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Karcagi SZC
Hámori András Technikum és  
Szakképző Iskola

Cím: 5350 Tiszafüred,  Ady Endre utca.  4/a.  | Telefonszám: 59/351-768 
E-mail cím: hamoritf@gmail.com | www.hamoriandras.hu

Iskolánk, a tiszafüredi Karcagi SZC Hámori András Technikum és Szakképző Iskola, több mint 130 éve 
áll a térség szakemberképzésének szolgálatában. A történelmi hagyománynak és a modern pedagógiai 
kihívásoknak megfelelve, szakképzésünk alapja a piaci igényekere épülő utánpótlás nevelése. A 
hagyományos szakképzés mellett nagy hangsúlyt helyezünk az ötéves technikumi képzésre.
A hároméves képzés sikeres szakmai vizsgája után, továbbtanulási lehetőséget kínálunk érettségi 
megszerzésére. Felnőttképzésben a nappali tagozatos szakmai kínálatot oktatjuk.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács szaktechnikus 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási- ügyv iteli ügyintéző 5 év

Szépészet ágazat Fodrász 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Építőipar ágazat Szárazépítő 3 év

Kreatív ágazat Divatszabó 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Pincér-vendégtéri értékesítő 3 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Villanyszerelő 3 év
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Karcagi SZC 
Nagy László Gimnázium, Technikum és 
Szakképző Iskola

Cím: 5340 Kunhegyes,  Kossuth Lajos út 15-17.  | Telefonszám: 59/530-177 
E-mail cím: igazgato@nlkhs.hu | www.nlkhs.hu

A Karcagi SZC Nagy László Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola több mint hat évtizedes múltra 
visszatekintő, Kunhegyes városában működő – a technikumban és szakképző iskolában folyó szakmára 
felkészítő szakmai oktatás és szakképesítésre felkészítő szakmai képzés mellett gimnáziumi nevelés-
oktatás köznevelési alapfeladatot is ellátó – többcélú szakképző intézmény. A szakképző intézmény 
valamennyi képzési területen jól képzett, több évtizedes munka- és tanítási tapasztalatokkal rendelkező 
oktatókkal, teljes körűen felújított elméleti oktatási épületekkel, modern, folyamatosan bővülő 
informatikai eszközparkkal, jól felszerelt tanműhelyekkel, tankonyhával, tanétteremmel, tancukrászdával, 
több ágazatban hosszú ideje eredményesen együttműködő duális partnerekkel várja tanulóit, a képzések 
iránt érdeklődőket. Az intézmény a munkaerőpiaci, munkáltatói és a lakossági partneri igényeknek 
megfelelően folyamatosan frissíti a szakképzési kínálatát, a technikumi szakmai oktatást ennek 
megfelelően a kereskedelem és a sport ágazatokba tartozó képzésekkel tervezi bővíteni az elkövetkező 
években. Az intézmény kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tanulóit, a képzésben résztvevő személyeket 
segítse tanulmányi céljaik elérésében, fontos feladatának tekinti a lemorzsolódás megelőzését, annak 
támogatását, hogy a tanulmányaikat az iskolában megkezdő tanulók, képzésben részt vevő személyek 
eredményesen fejezzék be az egyes megkezdett tanéveket, eljussanak a képzésüket lezáró vizsgákig és 
sikeresen teljesítsék azok követelményeit.

Gimnáziumi osztály
Ágazat Orientáció Képzési idő

Általános tantervű, nappali munkarend szerint 
folyó gimnáziumi képzés

Pénzügyi,  illetve (a kadét program keretében folyó)  
honvédelmi orientációval 3 év
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Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Élelmiszeripar ágazat Hentes és húskészítmény-készítő 3 év

Építőipar ágazat Festő,  mázoló,  tapétázó 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Fa- és bútoripar Asztalos 3 év

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Érettségire épülő képzések

Gazdálkodás és menedzsment ágazat:
 ՝ Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Sport ágazat: 
 ՝ Sportedző (labdarúgás vagy röplabda vagy torna sportági) – Sportszervező
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Karcagi SZC 
Kunszentmártoni Technikum és 
Szakképző Iskola

Cím: 5440 Kunszentmárton,  Kossuth Lajos utca 37.  | Telefonszám/fax: 56/461-144 
E-mail cím: kszckunszentmarton@gmail.com | www.ktszi.hu

A Karcagi SZC Kunszentmártoni Technikum és Szakképző Iskola mintegy 85 évre visszatekintő intézmény. Az oktatás 
szervezése során figyelemmel kísérjük a környező vállalkozások, nagyobb gyárak, üzemek igényeit, és ha szükséges, 
változtatunk a szakmakínálatunkon. Törekszünk arra, hogy lányok és fiúk, jó és közepes képességű tanulók egyaránt 
tudjanak választani ebből a kínálatból. Az intézmény a kisközépiskolák közé tartozik, és ennek minden pozitívumát 
élvezi: családias a hangulat, nemcsak a diákjainkat, hanem gyakran a szüleiket is ismerjük, hiszen őket is mi tanítottuk. 
A szoros kapcsolat készteti oktatóinkat arra, hogy a végsőkig próbálkozzanak a képzésben tartani a tanulókat, hogy a 
hozzánk beiratkozók közül minél többen szerezzenek szakképesítést. Ugyanakkor a tehetséggondozásra is figyelünk, 
és a kiemelkedő képességű, törekvő gyerekeket szakmai versenyeken segítjük, és támogatjuk minden tanítványukat 
abban, hogy érettségi bizonyítványt vagy másodszakmát szerezzen.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Turisztika ágazat Turisztikai technikus 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Logisztikai technikus 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 5 év

Pedagógia ágazat Pedagógiai munkatárs 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépész 3 év
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Karcagi SZC 
Lábassy János Technikum és  
Szakképző Iskola

Cím: 5200 Törökszentmiklós,  Almásy út.  51.  | Telefonszám: 56/390-279 
E-mail cím: labassy. janos@gmail.com | www.labassy.hu

Iskolánk 1976-ban nyitotta meg kapuit, mint szakmunkásképző intézet. Jelenleg - az élethosszig tartó 
tanulás gondolatát szem előtt tartva - továbbtanulási lehetőséget biztosítunk mind az általános iskolából 
kikerülő gyermekek számára, mind azon felnőttek részére, akik újabb végzettséget szeretnének szerezni. 
Annak érdekében, hogy a munkaerőpiac változásainak és igényeinek minél jobban megfeleljünk, képzési 
struktúránkat dinamikusan változtatjuk.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Szociális ágazat Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év

Szociális ágazat Kisgyermekgondozó,  -nevelő 5 év

Szépészet ágazat Fodrász 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Építőipar ágazat Burkoló 3 év

Építőipar ágazat Festő,  mázoló,  tapétázó 3 év

Kreatív ágazat Divatszabó 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Szociális ágazat Szociális ápoló és gondozó 3 év

Épületgépészet ágazat Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 3 év

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Villanyszerelő 3 év
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Karcagi SZC 
Mezőtúri Szakképző Iskola és  
Kollégium

Cím: 5400 Mezőtúr,  Földvári út 8.  | Telefonszám: 56/350-422 
E-mail cím: mezoturiszakkepzo@gmail.com | www. mezoturiszakkepzo.hu

Dokumentáltan 1872-től folyik ipari tanoncképzés városunkban. Abban az évben alapította az 
Ipartársulat az Iparostanonc Iskolát. Az idő múlásával a történelmi korok változásai a képzés elnevezését 
és tartalmát is átalakították. Az 1950-es évek elejétől iskolánk a szolnoki székhelyű 605-ös számú 
Szakmunkásképző Intézet tagintézménye lett. Az oktatás ebben az időszakban délutánonként, általános 
iskolai tantermekben történt. 1973. szeptember elsejével kapott a szakmunkásképzés újonnan épült, 
korszerű eszközökkel, szertárakkal felszerelt tanügyi épületet. 1974. január elsejétől önálló igazgatású 
az iskola. Az eltelt 47 év alatt tovább fejlődött, bővült az intézmény. 1992-től több szakma gyakorlati 
oktatásának a feltételei teremtődtek meg az iskolai tanműhelyek létrehozásával. 1998-ban a tanügyi 
épület bővítésével, egy újabb emeleti szintráhúzással korunk igényének megfelelő szintű kollégiumi 
résszel gyarapodott az iskola.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Gépészet ágazat Gépgyártás-technológiai technikus 5 év

Építőipar ágazat Magasépítő technikus 5 év

Fa- és bútoripar ágazat Faipari technikus 5 év
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Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Gépészet ágazat Ipari gépész 3 év

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Építőipar ágazat Szárazépítő 3 év

Építőipar ágazat Ács 3 év

Kreatív ágazat Divatszabó 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Pincér – vendégtéri szakember 3 év

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Villanyszerelő 3 év
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Karcagi SZC 
Teleki Blanka Gimnázium, Technikum 
és Kollégium

Cím: 5400 Mezőtúr,  Dózsa György út 17.  | Telefonszám: 56/350-082 
E-mail cím: t itkarsag@telekimezotur.hu | www.telekimezotur.hu

A Karcagi SZC Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium azon kevés állami fenntartású iskola közé 
tartozik, ahol együtt maradt a tradicionális gimnáziumi, illetve a világgazdasági folyamatokat állandóan 
követni kénytelen, és ezért folyton változó szakképzés. Az iskolában oktatott ágazatok teljes mértékben 
a város, és a térség munkaerő piaci igényeihez igazodnak. Minden általunk oktatott szakmának stabil 
elhelyezkedési lehetőséget biztosítanak a környékbeli vállalkozások. Intézményünkben jó feltételeket tudunk 
biztosítani a szakmai oktatás elméleti és gyakorlati hátteréhez. Kiemelt feladatunk, hogy olyan oktatókat is 
alkalmazzunk. akiknek van gazdasági szférában szerzett munkatapasztalata. Ennek a segítségével diákjaink 
sokkal hitelesebb forrásból ismerhetik meg a szakma elméletét és gyakorlatát.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Egészségügy ágazat Gyakorló ápoló 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Elektronikai technikus 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Ipari informatikai technikus 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Informatika és távközlés ágazat Szoft verfejlesztő és –tesztelő 5 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Vendégtéri szaktechnikus 5 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács szaktechnikus 5 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Cukrász szaktechnikus 5 év

Környezetvédelem és vízügy ágazat Vízügyi technikus 5 év

Gimnáziumi képzés
Képzési idő

Emelt szintű idegennyelv i és általános tanrendű képzés 4 év
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Karcagi SZC 
Varró István Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium

Cím: 5300 Karcag,  Varró út 8.  | Telefonszám: 59/312-202 | E-mail cím: suli@varroi-karcag.edu.hu 
www.varroistvan.hu

Alapfeladata a technikumi szakmai oktatás, szakképző iskolai szakmai oktatás, kollégiumi ellátás, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, hallásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartás-szabályozási zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. A közismereti és szakmai 
elméleti oktatás a Karcag, Varró út 8 szám alatti épületegyüttes területén folyik. Az iskolaépület átlagos állapotú, 
a közelmúltban elektromos, energetikai felújításon esett át. A tantermek berendezése újszerű, technikai 
felszereltségük biztosított. Korszerű oktatástechnikai eszközökkel rendelkezik. A szakmai alapozó képzések 
gyakorlati feltételeit műhelyeink, oktatótermeink, biztosítják. Az intézmény székhelyén kialakított taniroda, 
tanétterem, tankonyha, egészségügyi demonstrációs terem, festőműhely, villanyszerelő műhelyterem, digitális 
közösségi alkotóműhely mellett a Laktanya úti telephelyen kialakított faipari és gépész tanműhelyekben a 
legkorszerűbb technikai feltételek mellett valósul meg a gyakorlati képzés. A duális gyakorlati képzés helyi és 
vidéki cégek, vállalatok, vállalkozások telephelyein történik.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Egészségügy ágazat Gyakorló ápoló 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyv iteli ügyintéző 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Építőipar ágazat Festő,  mázoló,  tapétázó 3 év

Fa és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus és vendéglátás ágazat Szakács 3 év
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Karcagi SZC
Ványai Ambrus Technikum Szakképző 
Iskola és  Kollégium

Cím: 5420 Túrkeve,  József Attila utca 23.  | Telefonszám: 56/361-311 
E-mail cím: vanyai@vanyaitechnikum.hu | www.vanyaitechnikum.hu

Iskolánk az új technikákat és a hagyományos módszereket ötvözve, kiváló pedagógiai-módszertani tudással 
rendelkező, felkészült oktatók segítségével indítja el tanulóit az élet útján.
Hitvallásunk, hogy minden diák tehetséges valamiben. Ebben a szellemben neveljük, tanítjuk őket, 
ismertetjük meg velük az általuk választott szakok sokszínűségét. Az iskolai élet nem csupán a négy fal 
között, az elméleti tanórák keretében zajlik, hanem tanműhelyeinkben, illetve külső gyakorlati helyeken.
A szakkörök, felzárkóztató foglalkozások, pályázatok és tanulmányi versenyek közül választva, a délutáni 
iskolai életet élmény dússá téve igyekszünk mozgalmas órákat nyújtani az itt tanuló diákok számára.
Színes képzési palettánkból mind az általános iskolából kikerülő gyerekek, mind a tanulni vágyó felnőttek 
találhatnak érdeklődésüknek megfelelőt.
Legfontosabb céljaink a diákok önértékelésének, a választott szakma szeretetének kialakítása, az 
egészséges életmód és a környezettudatosság fontosságának erősítése.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjárműmechatronikai technikus 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Távközlési technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Infokommunikációs hálózatépítő és –üzemeltető technikus 5 év

Sport ágazat Sportedző- sportszervező 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyv iteli ügyintéző 5 év
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Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Építőipar ágazat Bádogos 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjármű mechatronikus 3 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Járműfényező 3 év

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Karosszérialakatos 3 év

Szociális ágazat Szociális ápoló és gondozó 3 év
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Mezőtúri Református Kollégium, Gimnázium,  
Technikum, Általános Iskola és Óvoda

Cím: 5401 Mezőtúr,  Kossuth Lajos út 2.  | Telefonszám: 56/350-012 
E-mail cím: mezotur. iskola@reformatus.hu | www.refimezotur.hu

Iskolánkban korszerű informatikai eszközökkel felszerelt Nyelvi Laborokban várjuk az angol és német 
nyelvet tanulni vágyó tanulóinkat. Jól felszerelt informatikai termekben oktatunk a kor követelményeinek 
megfelelően. Mindennapi testneveléshez és sporteseményekhez rendelkezésre áll: Sportcsarnok, Uszoda, 
Futópálya, Kondicionáló terem. Saját kollégiumunkban tudjuk elhelyezni a vidéki tanulóinkat. Diákjainkat 
az alapvető értékek közvetítésével kívánjuk nevelni az élet tiszteletére, a természet szeretetére, az emberi 
munka, a kultúra megbecsülésére, testi-lelki egészségre, Krisztus követésére.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Rendészet és közszolgálat ágazat Rendészeti technikus 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közigazgatási ügyintéző 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Sport ágazat Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 5 év

További megyei  
szakképző intézmények
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Szent József Katolikus Technikum, 
Gimnázium és Kollégium

Cím: 5100 Jászberény,  Rákóczi u.  13-15.  | Telefonszám: 57/412-818 | E-mail cím: iskola@sztj-tech.hu 
www.sztj-tech.hu

A Szent József Technikum több mint 60 esztendő pedagógiai örökségét hordozza: számtalan képzés 
(mezőgazdasági, villamosipari, informatikai, gimnáziumi stb.) valósult meg az intézmény falai között ebben 
az időszakban. A megújuló szakképzési rendszerhez igazodó, a katolikus egyház értékrendjét közvetítő 
intézményként, új néven kezdte el a 2020/2021. tanévet a korábban Liska József professzor nevével 
fémjelzett iskola. A szakképzés terén felhalmozott több mint fél évszázados tapasztalati tőke birtokában, a 
Jászság és a térség gazdasági szereplőinek igényeit figyelembe véve alakítja ki az a szakképzési kínálatát. 
A képzési struktúra a lehető legszélesebb partneri igények mentén formálódik: az iskola vezetése az 
oktatáspolitikai változások követése mellett a gazdasági és a munkaerőpiaci szereplők, a diákok, valamint 
a szülők véleményét is fontosnak tartja az intézményi stratégia alakítása során. Az intézmény a szakképzés 
(elektronika és elektrotechnika, informatika és távközlés, gazdálkodás és menedzsment, specializált gép- 
és járműgyártás) mellett gimnáziumi képzést és kollégiumi nevelést is folytat. 2021. szeptember 1-jétől 
képzési palettánk a jászapáti tagintézménnyel kiegészülve számos területtel színesedik: fa- és bútoripar, 
turizmus-vendéglátás, kereskedelem, mezőgazdaság és erdészet, építőipar, gépészet. Iskolánk napjainkra 
a Jászságban és a megyében is a korszerű szakképzés egyik meghatározó bázisává vált: a legmodernebb 
eszközökkel nyújt színvonalas oktatást, kielégítve a térség munkaerőpiaci igényeit.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Elektronika és elektrotechnika ágazat Automatikai technikus (gyártástechnika szakirány) 5 év

Elektronika és elektrotechnika ágazat Erősáramú elektrotechnikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Vállalkozási ügyv iteli ügyintéző 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év
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Szent József Katolikus Elektronikai 
Technikum, Gimnázium és Kollégium 
Jászapáti Technikuma, Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma

Cím: 5130 Jászapáti,  Vasút u.4.  | Telefonszám: 57/540-260 | E-mail cím: ikv iszi5130@gmail.com 
www.szechenyi-jaszapati.sulinet.hu

A Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola szakképzési és 
kollégiumi alapfeladatokat ellátó intézményegysége 2021. szeptember 1-jei hatállyal tagintézményként 
működik tovább a jászberényi Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium 
Jászapáti Technikuma, Szakképző Iskolája és Kollégiuma néven. Technikumi, szakképző iskolai 
évfolyamokon a tanulók angol és német nyelvet választhatnak. A nyelvoktatás korszerűen felszerelt 
nyelvi laboratóriumokban történik. A vállalkozási készségek fejlesztésére számítógépekkel felszerelt 
taniroda biztosított. Az iskola jól felszerelt, korszerű faipari, fémipari alapképző tanműhelyekkel, 
valamint kereskedelmi és vendéglátóipari tanbázissal rendelkezik. A vendéglátó tanbázisban tanétterem, 
tankonyha és tancukrász üzem is megtalálható, ahol a szakmák oktatása különösen magas színvonalon 
történik iskolánkban. Jó lehetőségeink vannak a mezőgazdasági gyakorlati oktatás biztosítása terén a 
tangazdaságban, valamint a 123 ha-os szántóterületen.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács szaktechnikus 5 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági technikus (növénytermesztő szakmairány) 5 év
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Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Fa- és bútoripar ágazat Asztalos 3 év

Építőipar ágazat Kőműves 3 év

Építőipar ágazat Festő,  mázoló,  tapétázó 3 év

Építőipar ágazat Ács 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Cukrász 3 év

Gépészet ágazat Ipari gépész 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépész 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év
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Nagykun Baptista Oktatási Központ
Illéssy Sándor Technikum és Szakképző 
Iskola Tagintézménye

Cím: 5310 Kisújszállás,  Arany János utca 1/A | Telefonszám: 59/321-329 
E-mail cím: illessy@illessy.sulinet.hu | www.illessy.baptistaoktatas.hu

Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat arra törekszik, hogy a lehetőségekhez képest a 
legmagasabb szintű szakmai, tárgyi és lelki feltételeket biztosítsa a diákok és a pedagógusok számára 
a sikeres tanévhez. Magyarország legnagyobb segélyszervezetének számító Szeretetszolgálat biztos 
hátteret nyújt munkánkhoz, és közösen valljuk: „Az oktatás támogatása a jövő befektetése”. Iskolánk 
szellemiségének bemutatását rábízom végzős tanulóinkra, akik több év alatt megtapasztalhatták 
az „ illéssys érzést”, s hitelesen vallanak a suliról. „Remélem, a tanárok is megőriznek bennünket jó 
emlékeikben, és a későbbi tanítványaikkal is ilyen lelkesek, segítőkészek lesznek, mint ahogy velünk 
voltak.”  Egy másik diák szerint: „Ez az iskola hamar befogad mindenkit, a programok pedig nagyon 
változatosak. Akinek tudom, ajánlani fogom az Illéssy-iskolát.”  Iskolánk Akkreditált Kiváló Tehetségpont. 
Hatalmas lehetőségek vannak tanulóink előtt: felmérjük a diákok egyéni képességeit, segítjük a 
gyermekek képességeinek kibontakoztatását, melynek színterei a választható tehetségműhelyek: 
gasztronómiai, kézműves, kommunikációs, idegen nyelvi, természettudományi.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács szaktechnikus 5 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Cukrász szaktechnikus 5 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Vendégtéri szaktechnikus 5 év

Szociális ágazat Kisgyermekgondozó,  -nevelő 5 év

Szociális ágazat Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év

Szociális ágazat Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év
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Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető résszaképesítések Képzési idő

Gépészet ágazat Hegesztő 3 év

Gépészet ágazat Épület- és szerkezetlakatos 3 év

Gépészet ágazat Gépi és CNC forgácsoló 3 év

Kereskedelem ágazat Kereskedelmi értékesítő 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Szakács 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Pincér-vendégtéri értékesítő 3 év

Turizmus- vendéglátás ágazat Cukrász 3 év
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Kádas György Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény, Óvoda, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Cím: 5310 Kisújszállás,  Bajcsy-Zsilinszky utca 37.  | Telefonszám: 59/520-614 
E-mail cím: iskola.k isujszallas@karcagitk .hu | www.kadaskisuj.hu

Kádas György EGYMI Karcagi Tagintézménye

Cím: 5300 Karcag,  Kisújszállási út 45.  | Telefonszám: 59/503-144 
E-mail cím: iskola.kadas.karcag@karcagitk .hu | www.tagintezmeny.kadaskisuj.hu

A Karcagi Tankerületi Központ fenntartásában működő Kádas György Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (rövid nevén: 
Kádas György EGYMI) székhelye Kisújszálláson, tagintézménye Karcagon található. Az intézményben 
különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók óvodai, általános iskolai és szakiskolai 
képzése folyik. Szakiskolai területünk tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékos fiataloknak 
nyújt lehetőséget a szakmaszerzéshez. Képzéseink eltérő rendszerben történnek a többségi szakképző 
intézményekhez képest. Felvételi nincs, de minden esetben szükség van a Pedagógiai Szakszolgálat 
Székhelyintézmény Szakértői Bizottság szakvéleményére. A képzés ideje alatt egyéni készségfejlesztés 
keretén belül biztosítjuk a szakértői véleményben megfogalmazott komplex gyógypedagógiai fejlesztést. 
A nevelést-oktatást gyógypedagógusok és pedagógus szakoktatók végzik. Mindkét intézményünkben 
kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani a vidéki tanulóknak.

Szakiskolai képzés
Ágazat Megszerezhető résszaképesítések Képzési idő

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Számítógépes adatrögzítő 1+2év

Kisújszállás:

48



Karcag:

Szakiskolai képzés
Ágazat Megszerezhető részszaképesítések Képzési idő

Élelmiszeripar ágazat Csokoládétermék-gyártó 1+2 év

Speciális gép- és járműgyártás ágazat Kerékpárszerelő 1+2 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Kerti munkás 1+2 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Parkgondozó 1+2 év

Építőipar ágazat Szobafestő 1+2 év

Kézművesség ágazat Népi kézműves (Fonottbútor- készítő) 1+4 év

Kézművesség ágazat Népi kézműves (Szőnyegszövő) 1+4 év
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Alföldi Agrárszakképzési Centrum
Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 5331 Kenderes,  Szent István út 27.  | Telefonszám: 59/328-158 
E-mail cím: info@szakkepzes-kenderes.hu | www.szakkozep-kenderes.hu

Az AASzC Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium a kenderesi Horthy-
kastélyban és annak majorságában működik. Intézményünk mezőgazdasági és vendéglátóipari 
szakmacsoportba tartozó szakmákat kínál a továbbtanulni kívánó diákok részére. Az elméleti oktatás 
mellett kiemelten nagy hangsúlyt fektetünk az európai színvonalú gyakorlati képzésre. Tangazdaságunk 
170 hektár szántót, 7 hektár gyümölcsöst, komplex állattartó minifarmot, üveg- és fóliaházakat, lovardát 
foglal magába. Emellett gépészeti tanműhelyeink, tankonyháink és tanéttermeink biztosítják a szakképzés 
gyakorlati hátterét. A mezőgazdasági szakmacsoportos szakképzési évfolyamokon tanuló diákok nyári 
gyakorlatát intézményen belül tudjuk biztosítani. Iskolánkban kompetencia alapú oktatás folyik, melynek 
segítségével biztosítjuk a tehetség személyre szabott kibontakoztatását. Az ERASMUS-program kapcsán 
intézményünk tanulóinak lehetősége van külföldi tanulmányi utakon való részvételre Európa számos 
országában; Franciaországban, Olaszországban, illetve Lengyelországban.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági technikus 5 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Élelmiszeripar ágazat Kistermelői élelmiszer-előállító 3 év

Élelmiszeripar ágazat Szakács 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Gazda 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépész 3 év
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Magiszter Óvoda, Általános Iskola, 
Középiskola, Szakképző Iskola és AMI 
Fényes Adolf Szolnoki Tagintézménye

Cím: 5000 Szolnok Mátyás k irály út 20.  | Telefonszám: (70) 417 1737 
E-mail cím: magiszterszolnok@gmail.com | www.szolnok.magiszteresely.hu

Iskolánk 2008 szeptemberében kezdte meg működését. Fontosnak tartjuk, és igyekszünk is biztosítani 
diákjainak a családiasabb, otthonosabb, gyermek központú légkört. Az emberséges környezet, tapasztalt 
szaktanárok, empatikus kollégák vonzzák a hallgatókat, diákokat intézményünkbe. Iskolánk diákjai aktívan részt 
vesznek minden városi, országos művészeti rendezvényen. Kimagaslóan szép és ízléses alkotásaik maradandó 
élményt nyújtanak az itt élőknek és városunkba érkezőknek. Ilyen nagy munka volt a Tisza támfalának festése, 
melyen Szolnok nevezetes, patinás épületei és hírességei kaptak helyet, s mely projekt folytatásaként 2019 
augusztusában a Tisza hullámterén lévő betonlelátó művészi festésére került sor. 2020 és 2021 folyamán több 
kiállításon mutathattuk meg a Szifon Szolnoki Ifjúsági Közösségi Térben tanulóink tehetségét, melyeket a járvány 
miatt kirakat-kiállításként láthatott a szolnoki közönség. Projektjeink nem csak az országban, de már nemzetközi 
szinten is hírnevet kaptak. Minden évben a vizuális kultúra és a művészettörténet OKTV-én szép eredményeket 
érnek el diákjaink. 2017-ben kezdte meg működését Alapfokú Művészeti Iskolánk a táncművészet, a képző- és 
iparművészet és a színművészet iránt érdeklődő általános és középiskolásoknak. Számunkra a legnagyobb 
elismerés és egyben visszacsatolás, hogy diákjaink és családjaik elégedettek munkánkkal, az elért tanulmányi és 
verseny eredményekkel. De nem csak ők értékelik munkánkat, hiszen számunkra óriási elismerés volt, hogy 2021 
januárjában nekünk ítélte a Rotary Club kuratóriuma a Rotary Mecénás-Díjat. A 2022-23-as tanévtől bővíteni fogjuk 
a képzések palettáját, melyről az érintettek, a diákok és a szülők időben értesülni fognak. Terveink között szerepel 
a kadét képzés bevezetése. Évente egyre több diákunk tanul tovább egyetemeken, elsősorban a Képzőművészeti 
Egyetemen, illetve más felsőoktatási intézményekben tanári és egyéb szakterületeken. Büszkék vagyunk rájuk!     
„… jó szóval oktasd, játszani is engedd…”

Szakgimnáziumi osztályok
Szakképesítés megnevezése Szakirány Képzési idő

Képző- és iparművészeti munkatárs Művészeti és médiafotográfus 4+1 év

Képző- és iparművészeti munkatárs Szobrász 4+1 év

Képző- és iparművészeti munkatárs Festő 4+1 év

Képző- és iparművészeti munkatárs Divatstílus és jelmeztervező 4+1 év

Táncos II. Kortárs-modern táncos 4+1 év
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Székács Elemér Református 
Gimnázium, Mezőgazdasági és 
Élelmiszeripari Technikum,  
Szakképző Iskola és Kollégium

Cím: 5201 Törökszentmiklós,  Almásy út 50.  | Telefonszám: 56/390-185 
E-mail cím: szekacs.torokszentmiklos@reformatus.hu | www.szekacsrk i.hu

A Székács Elemér Református Gimnázium, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium immár 80. éve a térség meghatározó jelentőségű oktatási intézménye, mely Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, Törökszentmiklóson, a vasútállomáshoz közel található. Küldetéstudatát a 
vidéken élők szolgálata, a magas színvonalú szakemberképzés, a tartalmas diákévek élményének egész 
életre meghatározó módon történő nyújtása határozza meg. 

A Székács több mint iskola: nevel, oktat, közösséget formál, és emellett gazdálkodik, termékeket állít elő, 
valós példával szolgál a jövő szakemberei számára. Jellegét tekintve a Székács RKI elkötelezetten szolgálja 
a környezetünket meghatározó mezőgazdaság és élelmiszeripar igényeit, ugyanakkor tekintettel a 
folytonos változásokra, a munkaerő-piaci igényekre, indítunk közgazdasági, kereskedelmi, és sport ágazati 
osztályokat, valamint 4 osztályos általános gimnáziumi osztályt is. Mindezt parkosított, zöld környezet és 
kiemelkedő színvonalú infrastruktúra segítik: tanműhelyek, tangazdaság, tanpékség, tanbolt, taniroda, 
logisztika szaktanterem, kémia és biológia labor, informatika termek, korszerű sportcsarnok, műfüves 
pályák, futópálya, dobószín, konditerem, sajátkonyhás menza, könyvtár, autósiskola, iskolabuszok, vízi 
sporttelep, szaktantermek, nyelvi labor, idegen nyelvi lektor áll rendelkezésünkre. A távolabbról érkezők 
számára pedig a modern, minden elvárást kielégítő kollégiumban biztosítunk elhelyezést. Minden 
szakmai képzésünk ösztöndíjhoz kötött. 

A tantestületünk minden tagja elkötelezett a diákok humánus, személyes törődést is adó nevelése mellett, 
és a 2020 szeptembere óta mindezt egy karakteres, határozott világnézet szellemében, a református 
hitelvek mentén, a Törökszentmiklós Református Lelkészi Hivatal fenntartásában, az élménypedagógia 
jegyében, elkötelezett pedagóguskarral, biztonságos környezetben, valódi értékek mentén folytatjuk.
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Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági technikus 5 év

Élelmiszeripar ágazat Sütő- és cukrászipari technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi - számviteli ügyintéző 5 év

Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus 5 év

Sport ágazat Sportedző - sportszervező 5 év

Gimnáziumi osztályok
Képzés Képzési idő

4 osztályos általános gimnáziumi képzés (idegen nyelvi és informatikai tagozattal) 4 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Gazda 3 év

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépész 3 év

Élelmiszeripar ágazat Hentes és húskészítmény készítő 3 év

Élelmiszeripar ágazat Pék-cukrász 3 év
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Szentannai Sámuel Református 
Gimnázium, Technikum és Kollégium 
 
Cím: 5300 Karcag,  Szentannai Sámuel utca 18.  | Telefonszám: 59/312-744 
E-mail cím: sztannai@externet.hu | www.szentannai-karcag.sulinet.hu

A Szentannai Sámuel Református Gimnázium, Technikum és Kollégium 122 éve áll az oktatás szolgálatában. Képzéseink 
már a kezdetektől űrt töltenek be. Nevelő tevékenységünk és széleskörű ismeretanyagra támaszkodó oktatómunkánk során 
arra törekszünk, hogy tanítványaink teljes személyiségét célba vegyük, s ennek eredményeképpen tanulmányaik befejezése 
után ne csak a munkaerőpiac keretében felhasználható „áruk, eszközök” legyenek, hanem teljes értékkel bíró emberekké 
válhassanak. Sok tekintetben egyediek intézményünk adottságai. 29 épületével egy 12 hektáros, teljesen körbezárt, 
biztonsági őrzéssel ellátott, parkosított területen fekszik. Belső területünkön helyezkedik el a kollégium és az étkezde. Az 
elmúlt évtizedet a gyors és intenzív fejlődés, az infrastruktúra átalakulása, XXI. századivá válása jellemezte. Így a százéves 
park épületeiben ma az egész régió talán legmodernebb, legjobban felszerelt intézménye működik. Iskolánkban lehetőség 
van a B és T kategóriás vezetői engedély megszerzésére is. Mivel az oktatás az iskolai keretein belül zajlik, így a tanulók 
kedvezményesen szerezhetik meg a jogosítványt. Intézményünk a DExam Nyelvvizsgaközpont vizsgahelye.

Gimnáziumi osztályok
Képzés Képzési idő

Belügyi rendészeti pályaorientáció (angol és német idegen nyelv) 4 év

Emelt óraszámú német nyelvi oktatás (német és angol idegen nyelv) 4 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Élelmiszeripar ágazat Kistermelői élelmiszer-előállító 3 év

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Mezőgazdaság és erdészet ágazat Mezőgazdasági gépésztechnikus 5 év

Környezetvédelem és vízügy ágazat Környezetvédelmi technikus 5 év

Sport ágazat Sportedző-sportszervező 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus 5 év
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Terplán Zénó Kolping Technikum, Gimnázium és 
Szakképző Iskola

Cím: 5100 Jászberény,  Szabadság tér.  1.  | Telefonszám: 57/505-440 
E-mail cím: terplan@terplanszki.hu | www.terplanszki.hu

Iskolánk Jászberény egyik meghatározó technikumaként működik, ahol családias légkörben, diákközpontú 
oktatás folyik. A más településekről bejáró diákoknak iskolánk a tanítás kezdete előtt és a tanítás befejezése 
után is biztonságos környezetet biztosít. Az általunk kínált technikumi képzések mindegyike lehetőséget 
ad főiskolai, egyetemi továbbtanulásra, illetve a technikus képesítés a munkaerőpiacon történő 
elhelyezkedésre.

Technikumi osztályok
Ágazat Lehetséges kimenet Képzési idő

Specializált gép- és járműgyártás ágazat Gépjármű-mechatronikai technikus 5 év

Gépészet ágazat Gépgyártás-technológiai technikus 5 év

Informatikai és távközlési ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Logisztikai technikus 5 év

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év
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Móricz Zsigmond Református 
Kollégium, Gimnázium, Technikum, 
Általános Iskola és Óvoda 

Cím: 5310 Kisújszállás,  Széchenyi út 4.  | Telefonszám: 59/520-648 | E-mail cím: moricz@moriczref.hu 
www.mzs.sulinet.hu

A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda a térség 
meghatározó oktatási intézménye, ahol gimnáziumi és szakképzés egyaránt folyik. Iskolánkra jellemző a korszerű 
műveltség és az európai színvonalú szakképzés, valamint a hagyomány, innováció, vidám és tartalmas diákélet, amit a 
hozzánk jelentkezőknek nyújtunk a középiskolai évekre. Intézményünk egyik legnagyobb értékének azt tartjuk, hogy 
óvodától az érettségiig, vagy akár az azt követő szakmaszerzésig, egységes értékrendre és pedagógiai munkára épülő 
nevelést és oktatást kínálunk az ide járóknak. Erényként tekintünk az intézmény közvetítette keresztyén értékrendre, 
évszázadokra visszanyúló hagyományainkra, de korszerű technikai hátterünkre és ehhez igazodó változatos pedagógiai 
módszereinkre is. Úgy gondoljuk, hogy teljesíthető, és utólag is számonkérhető ígéreteinket mérhető teljesítményünk 
is igazolja. A mérhető adatok mellett azonban megelégedéssel tölt el bennünket az is, hogy kicsiktől a nagyokig olyan 
lehetőségeket tudunk kínálni diákjainknak, amik emlékezetessé és igazán élvezhetővé teszik az itt töltött éveket. 
Móriczosok vagyunk! Tartozz te is közénk!

Gimnáziumi osztályok
Képzés Képzési idő

4 évfolyamos kerettantervre épülő helyi tanterv, angol vagy német nyelv emelt szintű oktatása 4 év

Angol nyelvi előkészítő évfolyam 4 év

Német nyelvi előkészítő évfolyam 4 év

Szakképző iskolai képzés
Ágazat Megszerezhető szakmák Képzési idő

Gazdálkodás és menedzsment ágazat Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 év

Informatika és távközlés ágazat Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 5 év

Informatika és távközlés ágazat Szoft verfejlesztő és -tesztelő 5 év

Rendészet és közszolgálat ágazat Közszolgálati technikus (közigazgatási ügyintéző vagy rendészeti 
technikus szakmairány) 5 év

Közlekedés és szállítmányozás ágazat Logisztikai technikus:  (logisztikai és szállítmányozási szakmairány) 5 év
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2021-2022-es tanév rendje - I. félév

December
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Iskola első napja

Őszi/téli szünet

Első félév vége

Központi írásbeli jelentkezési határidő

Központi írásbeli

November
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Január
H K Sze Cs P Szo V

1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Szeptember
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Október
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 212 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



2021-2022-es tanév rendje - II. félév

Május
H K Sze Cs P Szo V

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Iskola utolsó napja

Tavaszi szünet

Értesítés központi írásbeli eredményről

Jelentkezési határidő

Szóbeli felvételi

Beiratkozás

Április
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Június
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Február
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

Március
H K Sze Cs P Szo V

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31



Ahonnan megtudhatjuk a leghasznosabb  
információkat a továbbtanulással kapcsolatban:

szakmavilag.hu
A szakmavilag.hu oldalon található információk 
segítséget nyújtanak szakképző intézmény és szakma 
kiválasztásában.

ikk.hu
Az Innovatív Képzéstámogató Központ módszertani 
központként vesz részt a szakképzés megújításában, 
segítséget nyújt a digitális kompetenciák fejlesztésében, 
valamint olyan használható és modern szaktudás 
megszerzését támogatja, ami érték a hazai 
munkaerőpiacon.

nive.hu
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
honlapján megismerhető a szakképzés új 
rendszere, valamint információt nyújt a szakképzési 
centrumokról és a vizsgaközpontokról.



Pályaorientációval kapcsolatban  
további információk:

Honlap:  iparkamaraszolnok.hu 
Facebook:  /eletpalyatepitunk  
Instagram: @eletpalyatepitunk  
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Sonyák Béláné szakképzési vezető, stratégiai koordinátor
Telefon: (56) 510-622 | +36 20 518 1376
E-mail: katalin.sonyakne@iparkamaraszolnok.hu

Erdély i Edina pályaorientációs tanácsadó
Telefon: (56) 510-626 | +36 20 258 8541
E-mail: edina.erdelyi@iparkamaraszolnok.hu

Bede Gábor pályaorientációs tanácsadó
Telefon: (56) 510-623 | +36 20 268 8335
E-mail: gabor.bede@iparkamaraszolnok.hu

A kiadvány az Innovációs és Technológiai Minisztérium NFA-KA-ITM-9/2020/TK/11 szerződésszámú  
támogatásával valósult meg.


