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Választható idegen nyelv: német vagy angol.
A Közgazdaság és a Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatokban két idegen nyelv oktatása biztosított.
A tizenkettedik évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát tesznek a diákok, így az érettségi bizonyítvány mellett egy vagy kettő szakképesítést is
szereznek. Ezt követően lehet folytatni a tanulmányokat felsőoktatásban, illetve iskolánkban további egy év alatt érettségire épülő emelt szintű
(„technikus”) szakképesítés szerezhető.
A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia,
biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük figyelembe.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni.
A Közlekedésgépész ágazatban egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Szakközépiskolai osztályok: képzési idő 3 év (szakképzés) + 2 év (érettségi vizsgára felkészítő - választható)
szakmacsoport megnevezése

szakmai kimenet OKJ szerinti

tagozat kódja

felvehető létszám

Faipar

34 543 02 Asztalos

4110

20

Faipar

34 542 05 Kárpitos

4120

12

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

34 341 01 Eladó

4130

12

Vegyipar

34 524 01 Gyógyszerkészítmény-gyártó

4140

12

Mezőgazdaság

34 521 08 Mezőgazdasági gépész

4150

20

Gépészet

34 521 04 Ipari gépész

4160

12

Idegen nyelv: a gyógyszerkészítmény-gyártó képzésben angol, a többi szakképesítésnél német.
Duális képzésben a közismereti órák mellett szakmai elméleti és gyakorlati tárgyak oktatása történik. A három éves szakmai képzést és a
komplex vizsgát követően automatikus továbbtanulási lehetőség az érettségi vizsga megszerzése (két éves nappali rendszerű képzésben).
A felvételi eljárás keretében a 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, földrajz, fizika, kémia,
biológia és informatika eredmények alapján képzett átlagot vesszük figyelembe.
A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó információk: Az intézmény Alapító okiratában és Pedagógiai Programjában szerepel a sajátos
nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni.
A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvehetők. A szakértői véleményeket kérjük mellékelni.
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

SZAKGIMNÁZIUM
- Közlekedésgépész ágazat – Autószerelő
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 30 525 01 Kerékpárszerelő és 32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője
[Emelőgépkezelő (kivéve targonca) szakmairány]
A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek a gépészet iránt, szeretnék elsajátítani a gépjárművek szerelési, javítási, mérési
technológiáját, diagnosztikai vizsgálatát.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a gépkocsik rendeltetésszerű használatának műszaki feltételeit biztosító gépjármű
fenntartó műszaki-gazdasági tevékenység ellátására, rendelkeznek a gépkocsik gépészeti, villamos és elektronikus egységeire vonatkozó
karbantartási, hibafeltárási és hibaelhárítási ismeretekkel.
A képzés iskolai gyakorlati oktatásának színtere saját tanműhelyünk. Összefüggő szakmai gyakorlat részben autószerelő vállalkozásoknál,
részben az iskolai tanműhelyben teljesíthető.
Az autószerelő feladatai:
 hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez
 javítás, felújítás esetén a technológiát megtervezi
 a javított részegységet vagy főegységet összeszereli és méréssel, próbával ellenőrzi
 a járművet műszaki vizsgára felkészíti, és levizsgáztatja
 az autót környezetvédelmi ellenőrző mérésre felkészíti, a mérést végrehajtja
 a szükséges javítási, bizonylatolási és pénzügyi dokumentációt kiállítja.

- Közgazdaság ágazat – Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 52 345 06 Pályázati - támogatási asszisztens
A képzést azoknak ajánljuk, akik kedvet éreznek a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások hálózati egységeiben, biztosítók képviseletében
adminisztratív és ügyfélkapcsolati feladatok ellátására.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmassá válnak banki és befektetési termékértékesítőként, biztosításközvetítőként és
valutapénztárosként önálló munkavégzésre.

A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája. Nyári összefüggő szakmai gyakorlat a képzés során nincs.
A Pénzügyi termékértékesítő feladatai:
 ügyfélszerzési és kapcsolattartási feladatok végzése, tanácsadói szolgáltatás nyújtása
 pénzforgalom lebonyolítása
 biztosítási igények felmérése
 közreműködés a marketingtevékenységben, pénzügyi tervezésben
 ügyintézői, pénztári és pénzkezelői feladatok ellátása

- Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat – Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 51 344 03 Vámügyintéző és 51 344 04 Pénzügyi ügyintéző
A képesítés megszerzését azok számára ajánljuk, akik érdeklődnek az árubeszerzési és szállítmányozási folyamatok irányítása iránt, képesek a
folyamatok teljes körű áttekintésére és a logisztikai feladatok megszervezésére a szervezési, biztonságtechnikai és jogi előírások figyelembe
vételével.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a logisztikai,
szállítmányozási tevékenység szervezésére, bonyolítására, az adott gazdálkodó szervezet hatékony és eredményes működtetésének segítésére.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola saját tanirodája. Az összefüggő szakmai gyakorlat részben az iskola tanirodájában, részben
vállaltoknál, logisztikai cégeknél teljesíthető.
A logisztikai ügyintéző feladatai:
 az áruforgalomhoz kapcsolódó tevékenységekben aktívan részt vesz
 ellátja az irodai adminisztrációhoz kapcsolódó feladatokat, kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel
 piackutatást végez, közreműködik a reklámok, bemutatók, akciók szervezésében,
 tisztában van a veszélyes áruk tárolásának, szállításának követelményeivel, elvégzi a veszélyes anyagok beszerzésével kapcsolatos
speciális feladatokat, kezeli a veszélyes áru kísérő okmányait
 elvégzi a raktári tevékenységgel kapcsolatos teendőket
 nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez

SZAKKÖZÉPISKOLA
- asztalos

A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a különböző bútoripari termékek elkészítése iránt, és a szakmai végzettség
megszerzése után a faipar területén szeretnének elhelyezkedni.
A képzés célja, hogy a tanulók megismerjék a különböző faanyagokat, a termékek jellemzőit, szerkezetét, elkészítésének, gyártásának műveleti
sorrendjét, a fa megmunkálásának gépi technológiáit, képesek legyenek önálló munkavégzésre, fából vagy faalapú helyettesítő anyagokból
egyedi és sorozatgyártással készülő termékek készítésére, valamint javítási munkák elvégzésére.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben asztalos vállalkozások. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső
gyakorlati helyeken teljesíthető.
Az asztalos feladata:
 asztalokat, ülőbútorokat, fekvőbútorokat, irodai bútorokat gyárt, javít, felújít
 fa alapanyagú belsőépítészeti tárgyakat, bútorokat, fa nyílászáró berendezéseket, beépített szekrényeket padló- és falburkolatokat,
álmennyezeteket, falépcsőket készít, karbantart,
 bútoripari alkatrészeket, háztartási eszközöket, ipari segédeszközöket, dísztárgyakat készít
 épületasztalos-ipari szerkezeteket elhelyez, rögzít, vasalatokat felszerel, beállít

- kárpitos
HIÁNYSZAKMA – államilag támogatott, ösztöndíjas képzés
A képzést azok számára ajánljuk, akik a szakma megszerzése után elsődlegesen a bútorgyártás területén szeretnének elhelyezkedni. Az ADA
Hungaria Bútorgyár Kft. körmendi bázisa munkaerő-piaci keresletet teremt a kárpitos szakemberek iránt. Az új OKJ szerint ez a képesítés
feljogosít járműkárpitos tevékenység végzésére is.
A képzés célja, hogy olyan gyakorlati tudással rendelkező szakembereket képezzünk, akik önálló munkára képesek, kialakult esztétikai és
formaérzékkel rendelkeznek, szakszerűen alkalmazzák a szakmában alkalmazott anyagokat, gépeket, eszközöket, szerszámokat, ismerik a
technológiai folyamatokat, a műszaki dokumentációkban közölt információkat helyesen értelmezik és alkalmazzák.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben kárpitozással foglalkozó vállalkozások. Az összefüggő szakmai
gyakorlat külső gyakorlati helyen teljesíthető.
A kárpitos feladatai:
 kárpitozott bútorok, szerkezetek kialakítása, ajtókárpitozások készítése
 az igényeknek megfelelő párnázatok készítése hagyományos, korszerű technológiával és anyagokkal
 kárpitozott bútorok, termékek szakszerű javítása



járművek kárpitozása

- eladó
A képzést azok számára ajánljuk, akik nagyobb áruházakban, vagy kisebb boltban szeretnének eladóként elhelyezkedni, és az ehhez szükséges
szakmai ismereteket szeretnék megszerezni. A képzés valamennyi kereskedelmi vállalkozásban jól alkalmazható ismereteket nyújt, a betölthető
munkakörök skálája széles (pl.: élelmiszer- és vegyi-áru eladó, műszaki cikk eladó, ruházati eladó).
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek kereskedelmi ismeretekkel, el tudják látni az értékesítési tevékenységet, képesek a
régióban használt idegen nyelven a vevővel kommunikálni, ismerik a pénztárgép kezelését és különböző csomagolási technikákat.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola kereskedelmi szaktanterme, részben kereskedelmi vállalkozások. Az összefüggő
szakmai gyakorlat kereskedelmi egységeknél teljesíthető.
Az eladó feladatai:
 segíti az árubeszerzést, átveszi az árut
 gondoskodik az áruk megfelelő tárolásáról, kezeléséről
 készletezési, raktározási feladatokat végez
 a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat, reklamációkat intéz
 ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat (adminisztráció, számlakiállítás, leltározás stb.)

- gyógyszerkészítmény-gyártó
A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a gyógyszergyártási folyamatok, gyártási technológiák iránt. Az EGIS
Gyógyszergyár Zrt. körmendi bázisa biztosítja a külső gyakorlati képzőhelyet.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett elvégzi a gyógyszergyártási
tevékenységeket és a gyártott termékek minőségi és kémiai vizsgálatát.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskolai labor és a külső gyakorlati képzőhely. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső gyakorlati
helyen teljesíthető.
A gyógyszerkészítmény-gyártó feladatai:
 a beszállított alapanyagokat, gyártási segédanyagokat fogadja, feldolgozásra előkészíti
 technológiai utasítás, recept vagy leírás alapján működteti a gyógyszeripari gyártó berendezéseket, végrehajtja a gyártási technológiát
 laboratóriumi vizsgálatokat végez, részt vesz a folyamatirányításban
 minőségbiztosítási dokumentumokat értelmez

- mezőgazdasági gépész
HIÁNYSZAKMA – államilag támogatott, ösztöndíjas képzés
A képzést azok számára ajánljuk, akik érdeklődést mutatnak a mezőgazdaság, valamint a gépészeti alapfeladatok, szerelési, karbantartási,
javítási munkák iránt. A képzés során a mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély megszerzése ingyenesen biztosított.
A képzés célja olyan műszaki, agrotechnikai és gazdasági alapismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek a mezőgazdasági erőés munkagépek, gépi berendezések önálló, gazdaságos üzemeltetésre és ezen gépek szakszerű javítására, karbantartására.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere az iskola tanműhelye, tanterülete. Az összefüggő szakmai gyakorlat iskolai tanműhelyben és külső
gyakorlati helyeken teljesíthető.
A mezőgazdasági gépész feladatai:
 a mezőgazdaságban használatos erőgépeket és munkagépeket, valamint egyéb célgépeket szerel, karbantart, javít
 erő- és munkagéppel gépüzemeltetési feladatokat végez
 értelmezi a munkafolyamatra, eszközökre, technológiára vonatkozó dokumentációt
 karbantartja, frissíti a mérőműszereket, szoftvereket
 ellenőrzi a gépet a diagnosztikai rendszeren keresztül
 gépszerkezet, gépegység, általános állapotát felméri, alapvető hibákat állapít meg

- ipari gépész
A képzést azok számára ajánljuk, akik műszaki beállítottságúak és kedvet éreznek a különféle gépek szereléséhez, karbantartásához. A képzés a
régi OKJ-ban szereplő géplakatos, szerkezetlakatos képzés elméleti és gyakorlati anyagát foglalja magában, a gyakorlati oktatást helyezve
előtérbe.
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek gépeket és berendezéseket üzembe helyezni, elvégezni a szükséges karbantartásokat,
gépszereléseket és gépbeállításokat.
A képzés gyakorlati oktatásának színtere részben az iskola tanműhelye, részben gépipari vállalkozások. Az összefüggő szakmai gyakorlat külső
gyakorlati helyeken teljesíthető.
Az ipari gépész feladatai:
 az iparban használt gépeket, berendezéseket javít, karbantart, üzemszerű működésüket biztosítja






alkatrész felújítási, szerelési feladatokat, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységeket végez
gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerel, üzembe helyez
áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok), hőerőgépeket szerel, javít, hibát elhárít
műszaki méréseket, vizsgálatokat, minőségellenőrzést végez

