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

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

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

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

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

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

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

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

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

               Válaszd a leginkább

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

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

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

Fontos lépések:

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

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

• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?

• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?

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

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

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

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

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

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

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

Itt is megtalálsz

A szakiskolába jelentkezés feltétele a Tanulási  
Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság határozatának megléte.



                   Speciális 

 képzés,

   speciális
  igényűeknek

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Újbudai Szakiskola 
www.ujbudaiszakiskola.hu

Budapest Közoktatásáért Díjas 
és a KIP Országos Hálózat mi-
nő  sített iskolája

Magyarország legnagyobb és 
legrégebbi speciális tantervű 
szakiskolája. Alapítás éve: 1973

Beiskolázási körzetünk Buda-
pest, Pest megye és a teljes von-
záskörzet. Kollégiumi ellátást 
tudunk biztosítani. Szak mai 
gyakorlati képzéseink iskolai 
tan műhelyekben, valamint külső 
képzőhelyeken folynak. Délu-
tá ni korrepetálás tanuló szo-
bai foglakozás keretén belül 
biztosított. Változatos szakmai, 
kulturális, sport és szabadi dős 
programokkal igyekszünk szí-
nesíteni iskolánk életét..

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 015

Ez mit is jelent?

A tanulási korlátok körének legsúlyosabb fokozata, 
melybe az enyhe értelmi fogyatékosság is beletartozik, 
de ezt a diagnózist a 70 alatti (de 50 feletti) IQ-val 
rendelkező személyekre is szokták használni.
Fontos, hogy a tanulásban akadályozott tanulókat 
csak speciális szakember, azaz tanulásban akadály-
ozottak peda gógiája szakirányt végzett gyógyped-
agógus láthatja el. Generalizált, átfogó, súlyos, tartós,  

ISKOLA, A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK SZÁMÁRA:
a tanulás minden területén jelentkező probléma, tan-
ulási képességzavar, mely során hosszantartó fejlesz-
tés, terápiás eljárás szükséges. Az érintettek a tanulásra 
fordított sok energia és idő ellenére sem tudnak ered-
ményesen tanulni. Ezért rossz énkép alakul ki, alakul-
hat ki, csökkenhet az önbizalmuk. Szegregált iskolát 
javaslunk, így a legjobb szakemberektől, biztonságos 
környezetben, Téged megértő, Hozzád hasonló tulaj-
donságokkal rendelkező tanulók között foglalkoznak 
azzal, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból.

Szegregált iskola  
javasolt, súlyosságtól  

függően

A tanulásban  
akadályozottság 

jele kiadványunkban

#különlegesvagyok
#teismásvagy
#tesemvagymás
#sni
#btmn
#segítünk
#találdmeganekedvalót
„A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele,  
hogy a tettek a szavakkal összecsengjenek.” (Seneca)



SNI 1+2 évfolyam

SNI 1+2 évfolyam

Asztalosipari szerelő EF

Bolti előkészítő EF

SZAKISKOLA: 
szakképző iskolai szakmai oktatás,  
szakiskolai nevelés-oktatás

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Asztalosipari szerelő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, 
előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, térelválasz-
tók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épüle-
tasztalos szerkezetek, nyílászáró szerkezetek, tolóaj-
tók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, 
beépítését, cseréjét végzi

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Bolti előkészítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Kereskedelmi egységekben az áruk raktárból való ki-
juttatását, a polcok és rakodóterületek feltöltését, az 
áruk és a raktár, illetve a rakodóterületek tisztán és 
rendben tartását végzi.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• betartani a munkavédelmi előírásokat
• gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani
• faipari alapszerkezeteket készíteni
• szerelési dokumentációt értelmezni
• előszerelési műveleteket végezni
• asztalosipari alapszerkezeteket szerelni
• épületasztalos szerkezeteket szerelni,  

nyílászárókat beépíteni
• összeállítani a terméket a technológiai sorrend,  

illetve a szerelési utasítás szerint
• helyszíni szerelést végezni

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• A raklapon, konténerben vagy egyéb módon tárolt 

árut átveszi, a szállítói csomagolásból kicsomagolja. 
• Ellenőrzi az árut és a csomagolás sérüléseit jelzi  

a vezetőjének.
• A megadott szempontok szerint csoportosítja és 

rendezi a termékeket. 
• Az árut kijuttatja a raktárból, az árut rekeszekbe  

és polcokra rendezi, a polcokat feltölti. 
• Címkézést végez, illetve a megfelelő tájékoztató 

táblákat, feliratokat kihelyezi a polcokra.
• Figyeli az áru fogyását és szükség esetén pótolja  

a fogyóban lévő termékeket, gondoskodik  
az időbeni feltöltésről.

• Másodlagos kihelyezéseket  
(például bejárat, kínálópult) épít és lebont. 

• Szétválogatja, és a helyére viszi a visszárut  
(a vevők által a pénztárnál, vagy a boltban  
nem az eredeti helyén hagyott árut) és kezeli  
a szállítói visszárut.

• Kezeli az árumozgató eszközöket, a raktár 
számítógépeit és kapcsolódó egységeit,  
vonalkód leolvasót használ.
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Kerti munkás EF

Parkgondozó EF

Lakástextil- 
készítő EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Kerti munkás EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kerti munkás a ház körüli és háztáji kertekben, 
árutermelő kertekben végezhet alapvető kertészeti 
tevé kenységet.
Gyümölcstermő növényeket, szőlőt, zöldségnövényeket 
telepít, elvégzi a felnevelésük alapvető munkáit, a 
termő korú gyümölcsfák és a szőlő fenntartó-karban-
tartó technológiai műveleteit, az éves ápolási munkát. 
A ker ti haszonnövényeket szakszerűen betakarítja.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• gyümölcstermesztési feladatokat ellátni,
• szőlőtermesztési feladatokat ellátni,
• zöldségtermesztési feladatokat ellátni,
• eszközöket használni és karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani.

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Parkgondozó EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A parkgondozó feladata a zöldfelületek (fű- és virág-
felületek, fásszárú dísznövények) fenntartása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• felismerni, meghatározni a dísznövényfajokat, illetve 

fajtákat,
• növényápolást végezni,
• eszközöket használni, gépeket üzemeltetni, használ-

ni, karbantartani,
• munkavédelmi előírásokat betartani,
• előírások szerint dolgozni,
• parkfenntartási, gondozási munkát végezni.

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Lakástextil-készítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék sza-
básmintáinak elkészítése, szabása, készítése, javítása.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• méretet venni lakástextil termékek készítéséhez
• méreteket, mérettáblázatokat értelmezni
• szabásmintát készíteni
• felismerni a lakástextíliák fajtáit, kellékeit,  

diszítő lehetőségeit
• felfektetni a szabásmintákat és kiszabja  

a szükséges alkatrészeket
• ragasztási, erősítési műveleteket végezni
• ruhaipari gépeket és vasalóberendezéseket  

üzemeltetni
• kiszabott alkatrészeket technológiai utasításnak 

megfelelően vagy mintadarab alapján összeállítani
• javító munkálatokat végezni (szakadásokat, 

záródásokat javít)
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Számítógépes adatrögzítő EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Számítógépes adatrögzítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek 
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és 
szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és pro-
tokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél 
adminisztratív és dokumentációs feladatokat lát el, 
számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, 
programokhoz kapcsolódó dokumentumszerkesztési 
feladatokat végez.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyor-

san és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával);
• számítógépes ügyviteli programcsomagokat  

alkalmazni;
• külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást 

szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat 
készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; 

• közreműködni a szervezet által használt adatok, 
információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilván-
tartásában, feldolgozásában;

• táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, 
egyszerű kimutatásokat készíteni;

• iratokat és dokumentumokat kezelni;
• irodatechnikai, információs és kommunikációs  

eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
• megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani 

munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső 
szervezetekkel.
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A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Háztartásvezető EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek 
• Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

Háztartás-vezető EF

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A háztartásvezető elsődleges feladata saját ház-
tartásának vezetése, családjának ellátása, gyerme-
keinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak 
ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok 
háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének 
ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére. Egyé-
neknek, családok-, közösségek tagjainak mindennapi 
életük viteléhez segítséget nyújt (takarítás, gyermek 
és beteggondozás, mosás, bevásárlás, főzés, felszol-
gálás, állatgondozási-, kertészeti munkák stb.). Saját 
takarítási feladatain túl külső takarítási munkákat is 
ellát. Gyűjti, és szelektíven kezeli a családban, a mun-
kahelyén keletkező hulladékot.
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A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Textiltermék-összeállító EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A textiltermék-összeállító feladata műszaki doku-
mentáció alapján, kiszabott ruházati termékek alk-
atrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek 
elvégzése.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni
• kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és  

módosítani a megrendelők és ruhagyártók  
specifikációi és igényei szerint

• méreteket és mérettáblázatokat értelmezni
• alapszabásmintát készíteni
• alapszabásmintát modellezni
• szabást és szabászati előkészítő műveleteket 

végezni
• textiltermék ragasztási műveleteket végezni
• vasalóberendezéseket üzemeltetni
• ruhaipari gépeket üzemeltetni
• kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak 

megfelelően összeállítani
• befejező munkálatokat elvégezni

Textiltermék- 
összeállító EF
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Szobafestő EF

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Szobafestő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, 
felépítmények falfelületeinek festése, tapétázása. 
Ismer nie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, 
előkezelését, bevonatrendszerek felépítését, tapéták 
faj táit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést 

készíteni
• felületdiagnosztikát végezni
• felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben
• meglévő bevonat rétegrendjének felépítését  

vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket  
írásos feljegyzésben dokumentálni

• szakmai javaslatot adni a felújítandó felület 
minősítéséről

• anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és  
helyszínen

• vizsgálatok eredménye függvényében a felületet 
előkezelni

• felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, 
szerszámokkal, eszközökkel

• nem festendő felületeket megóvni (takarást,  
maszkolást végezni)

• alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben
• sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek 

kialakítását javítani (élvédő)
• különböző glettanyaggal simítani a felületet kül-  

és beltérben
• építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen 

javítani
• kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet
• választott technikának megfelelő alapozást  

(impregnálást) végezni
• mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül-  

és beltérben, fehér, és színes kivitelbe
• homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni 

különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel
• fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni
• határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni
• tapétázást, díszítést készíteni
• mintanyomó hengerezést készíteni
• egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és  

beltérben
• egyszerű faerezet utánzatot festeni
• betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai,  

tűz- és környezetvédelmi előírásokat
• elvégezni a szükséges utómunkálatokat  

(szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület  
takarítása, anyagtárolás, hulladékkezelés)

• munkaterületet átadni
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SNI 1+2 évfolyam

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Szakácssegéd EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Alapvető feladata a szakács munkájának segítése, 
kiegészítése. Munkaterülete a konyha és helyiségei. 
Előkészíti a tevékenységéhez szükséges gépeket, 
beren  dezéseket, eszközöket, anyagokat, gondoskod-
ik a tisztán tartásukról. Fenntartja a konyha rendjét, 
takarít, mosogat, az ételek jellegének megfelelően 
előkészíti a nyers- és félkész anyagokat. Alkalmazza a 
konyhatech nológiai műveleteket

Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01
A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Asztalos EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, 
szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Külön-
böző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és 
belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékeny-
ségi köre a termék előállításához szükséges eszközök 
és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kap-
cso lódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok 
elvégzéséig terjed.

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Hidegburkoló EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A hidegburkoló feladata épületek és épületrészek 
létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontá-
sa, valamint kültéri és beltéri felületek hidegburkolása

Szakácssegéd EF

Asztalos EF

A választható szakmák folyamatosan bővülnek, tartalmukban megú-
julnak. (Családellátó, Élelmiszer-eladó, koszorúkötő, számítógépes 
adatrögzítő) az új program majd az iskola honlapján lesz megtekinthető!

www.ujbudaiszakiakola.hu

Hidegburkoló EF

SZAKKÉPESÍTÉSEK:

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni 

méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát  

és használja a szakmai alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat  

és eszközöket;
• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít,  

helyszíni szerelést végez;
• különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és  

fekvő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) 
készít, összeszerel, beszerel, felújít;

• ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat, gyárt, 
beépít, javít;

• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, 

berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a faipari- és társszakmák egyes 

területeinek képviselőivel, szakembereivel irodai 
bútorokat gyártani
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Szakma azonosító száma: 4 0732 06 03

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Asztalos EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

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

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás 

módszereit, építészeti terveket, egyszerű burkolati 
terveket készít;

• a munkaterület felmérését követően a mellékelt 
tervek alapján megtervezi a munka technológiai 
sorrendjét és meghatározza az ahhoz szükséges 
anyag- mennyiséget;

• alkalmazza a munkavégzéshez szükséges esz-
közöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és 
mérőeszközöket;

• vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri 
hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik burkolatot 
készít.

Burkoló EF

SNI 1+4 évfolyam

Szakma azonosító száma: 4 0723 16 03

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Divatszabó (női szabó szakmairány) EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és 
méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termé-
keket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati 
termékeket átalakít, javít.

Divatszabó  
(női szabó szakmairány) EF

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• ismeri a gyártási folyamatot a megrendeléstől  

az értékesítésig;
• ismeri a női és a férfi ruházati termékek technoló-

giai és műszaki előírásait és alkalmazza előállításuk 
technológiai fogásait;

• értelmezi és alkalmazza a műveleti utasításokat;
• ismeri gyártási műveletekhez szükséges gépeket, és 

alkalmazza azokat;
• ellenőrzi a gépbeállításokat minőségi, technológi-

ai és munkavédelmi szempontokból, a minőségi 
előírásokat az alapanyagoknál és kellékeknél is,  
az elkészített terméket és a saját munkáját  
minőségi, méret, kivitelezési szempontokból;

• alkalmazza a digitális technológiákat;
• együttműködik a gyártási folyamatban  

tevékenykedő emberekkel.
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Szakma azonosító száma: 4 0732 06 05

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Festő, mázoló, tapétázó EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: tériszony, színtévesztés, 

színlátás, térlátás

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alap-
felületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a kör-
nye zet hatásaival szemben.

Szakma azonosító száma: 4 0732 10 03

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Épület-és szerkezetlakatos EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült le-
mezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartósze-
rkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények 
szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és 
szétszerelését végzi.

Festő, mázoló, tapétázó EF

Épület-és szerkezetlakatos EF

A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elenged-
hetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület 
előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és 
gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a 
munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások sze-
rint végzi.
Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán 
keresztül részt vesz az építőipari technológiai folyama-
tokban.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• festi a falfelületet, tapétáz;
• fal-, fa-, fém felületet mázol;
• különböző díszítő munkákat készít;
• utólagos hőszigetelést készít;
• felújítási munkákat végez kül- és  

beltérben egy aránt.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• Fémes anyagból, főként acélból készült  

lemezek, idomok, csövek, vázak és tartó szerkezetek 
előkészítését, szerelését, hegesztését és  
ellenőrzését végzi.

• Épületek és más építmények szerkezeti  
fém vázainak összeszerelését, felállítását és  
szétszerelését végzi vázlatrajzok, műszaki  
rajzok és műszaki leírás alapján. 

• Fémlemezek vágás és átalakítás céljára történő 
előkészítését végzi. 

• Különböző gépészeti kötési eljárással (hegesz-
tés, forrasztás, ragasztás, csavarozás, szegecselés 
stb.) épületek és más építmények (kapuk, ajtók 
és ablakok, korlátok, kazánok) alkatrészeinek 
elkészítését, szerkezeti fémvázainak felállítását, 
összeszerelését, szétszerelését, karbantartását és 
javítását végzi. Acélszerkezeti munkáknál  
hegesztési műveleteket végez. 

• A termék minőségének és szerelésének ellenőrzését 
végzi a műszaki leírás szerint. 

• Munkája során sokféle kéziszerszámmal és  
elektromos szerszámmal dolgozik. 

• Többnyire egyéni jellegű munkát végez műhelyben 
vagy részben, esetleg állandóan szabadban. 

• A munkavégzés közepesen nehéz fizikai  
igénybevétellel jár.
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Szakma azonosító száma: 4 0812 17 05

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Kertész EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek EZ NEM COLT MEGADVA
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kertész önállóan ellátja a zöldségnövények, 
gyümölcstermő növények, a szőlőnövény általános 
ápolási munkáit (talajművelés, magvetés, ültetés, 
telepítés, tápanyag-utánpótlás, öntözés) és irányítás 
mellett a speciális ápolási feladatokat (metszés, 
növényvédelem). Betakarítást, áruvá készítést végez. 
Kertészeti termesztésben használatos erőgépeket és 
kéziszerszámokat működtet és karbantart.

Szakma azonosító száma: 4 0732 06 08

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Kőműves EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb 
szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, 
elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz 
a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészí-
ti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari 
burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• magabiztosan értelmezi a műszaki terveket;
• a kivitelezés során szükséges eszközöket készség 

szinten képes működtetni;
• az alkalmazott anyagok jellemzőit és a hozzájuk 

tartozó technológiai utasításokat ismeri és betartja;
• a kivitelezés során a kőműves brigád többi tagjával 

képes együtt dolgozni, ugyanakkor képes az önálló 
munkavégzésre is.

Kertész EF

Kőműves EF

SNI 1+4 évfolyam

Szakma azonosító száma: 4 0723 08 03

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Kárpitos EF

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges (színtévesztés egyéni elbírálás szerint)
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb 
mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos 
szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószerelés-
sel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi 
a bútorokat, belső tereket, járműveket.

Kárpitos EF

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni 

méréseket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és 

használja a kárpitosipari alapfogalmakat;
• kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;
• hagyományos és modern kárpitozási módszereket 

alkalmaz;
• kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket 

biztosít, ellenőriz;
• kárpitozási munkához előkészítő varrási  

műveleteket végez;
• ülő- és fekvő bútorok tartószerelését, rugózat 

kialakítását, párnázat készítését végzi;
• párnázatok bevonását, díszítését készíti;
• bútorok és szerkezetek modern és hagyományos 

kárpitozását végzi;
• bútor és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;
• ajtókárpitozást készít, javít;
• járművek belsejének és kiegészítőinek  

a kárpitozását készíti, felújítja, javítja;
• belső terek kárpitozási munkáit végzi;
• működteti a munkavégzéshez szükséges  

gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a kárpitos, az asztalos és a 

társszakmák egyes területeinek képviselőivel, 
szakembereivel.
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Szakma azonosító száma: 4 0732 06 11

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Szárazépítő EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: tériszony, színtévesztés, 

színlátás, térlátás

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szárazépítő előre gyártott építőelemekből „száraz” 
technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechan-
ikus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. A 
szárazépítés a szerelt technológia miatt lerövidíti az 
építési időt, emellett költségkímélő. A szárazépítő fe-
ladata, hogy a szerelt szerkezetekkel a teret kiseb-
bekre (szobákra, termekre) ossza, azaz belső falakat, 
falburkolatokat építsen, elkészítse az álmennyezetet, 
az álpadlót. A szakember a szárazépítés eszközeiv-
el eltakarja a látni nem kívánt gépészeti és egyéb 
épületszerkezeti elemeket, esetenként bútort, polcokat 
is készít.

Szakma azonosító száma: 4 1013 23 05

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Szakács EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szük-
séglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris 
élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte mind-
en társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe 
van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács 
fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből éte-
leket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és 
kreati vitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel.  
A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy 
fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több 
területen dolgozik, például közétkeztetésben, hideg-
konyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Szárazépítő EF

Szakács EF

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni  

méréseket végez;
• értelmezi a műszaki dokumentáció tartalmát és 

használja az építészeti alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és 

eszközöket;
• előkészíti a szerelt válaszfal álmennyezet,  

tetőtérbeépítés munkák anyagait, eszközeit;
• szerelt falakat, fantáziadús álmennyezeteket,  

otthonos tetőtereket épít;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, 

berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik az építőipari szakmák egyes 

területeinek képviselőivel, szakembereivel.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, 

tálal, díszít a szakmaiság, a praktikusság és  
az esztétikusság figyelembevételével;

• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt 
végre;

• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott  

javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan  

alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni, 

irányítani.és közepesen nehéz fizikai igénybevétellel 
jár.



SNI 1+4 évfolyam

Szakma azonosító száma: 3 0214 01

A szakma alapadatai:
• A részszakképesítés megnevezése:  

Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány) EF

Alkalmassági követelmények:
• Egészségügyi alkalmassági követelmények: 

szükségesek
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A Kárpát-medence magyar és nemzetiségi népi kéz-
művességén belül a szőnyegszövés területén a hagy-
ományos technikák, technológiák, a motívum és for-
makincs táji specifikus, anyanyelvi szintű elsajátítása 
révén, természetes anyagokat felhasználva mai, kor-
szerű használati és dísztárgyakat, ajándéktárgya kat 
készít.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
• szakmairányának, megfelelő mestersége területén  

a Kárpát-medence magyar, valamint a gyimesi, 
moldvai csángók, bukovinai székelyek és magya-
rországi nemzetiségek hagyományos népi kéz-
művesség forma-, díszítményvilágának ismeretében 
hiteles, a XXI. század tárgy- és környezetkultúrá-
jának megfelelő funkcionális kézműves tárgyak 
létrehozására

• a szövés eszközeinek, szerszámainak használatára
• a szőnyegszövés szakmai és néprajzi  

hagyományainak alkalmazására
• minőségi munkavégzésre
• a munka és balesetvédelmi előírások betartására
• A termékértékesítés és a közönséggel való 

találkozás különböző fórumain a népi kézműves 
mesterségek képviseletére

• népi kézműves vállalkozás működtetésére

Népi kézműves  
(szőnyegszövő szakmairány) EF
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