
Kecskeméti SZC 

Tiszakécskei Kiss Bálint Szakképző Iskola 
 

A 2022-2023-as tanévre nappali és felnőttoktatási képzéseket biztosítunk első, illetve további szakképe-

sítések iránt érdeklődők számára. 

Felvételi követelmények:  

 első szakképzés esetén: előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat és tanulmányi eredmény (8. évfolyam I. félév) 

 További szakképesítés esetén: alapfokú iskolai végzettség, egy iskolai rendszerű képzésben megszerzett, államilag elismert 

első szakképesítés, vagy érettségi, előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat. 

 

Idegennyelv: angol, német — Kollégiumi elhelyezés — Ösztöndíjak – Külföldi szakmai gyakorlat lehetőség 

 

Igazgató: Horváth Ágnes  

Általános igazgatóhelyettes: Ádámné Szurma Mária 

Szakmai igazgatóhelyettes: Varga Róbert 

 

Elérhetőségek:   

6060 Tiszakécske, Kossuth L. 65.— Tel.: 76/441-592— e-mail: kissbalintszki@kecskemetiszc.hu — www.kissbalintszki.hu — 

facebook.com/kissbalintszki 



2022/2023–as tanévben  

induló új ágazati képzések, szakmajegyzék számai 

Szakma megnevezése Szakmajegyzék szám Ágazat KIFIR kód 
(szakmakód) 

Épület- és szerkezetla-
katos 

4 0732 10 03 Gépészet 9010 

Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07 Gépészet 9020 

Hegesztő 4 0715 10 08 Gépészet 9030 

Pincér-vendégtéri szak-
ember 

4 1013 23 04 Turizmus-Vendéglátás 9060 

Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02 Kereskedelem 9000 

Mezőgazdasági gépész 4 0810 17 07 Mezőgazdaság és Erdészet 9050 



Épület- és szerkezetlakatos  

Szakmajegyzék szám: 4 0732 10 03 

Szakmakód: 9010  

Az épület- és szerkezetlakatos megtervezi, legyártja, valamint beszereli az 
épületek és szerkezetek eltérő lakatostermékeit, például házak tetőszerkezetét, irodák lépcsőit 
és korlátait, telkek kerítéseit. Munkájának része, hogy az alkalmazott berendezéseket karban-
tartja, és meghibásodásuk esetén meg is javítja azokat, a szük-
séges anyagokat beszerzi. Amennyiben saját vállalkozást vezet, 
úgy az ügyfelekkel és a hatóságokkal történő kapcsolattartás is 
a feladatkörébe tartozik. 

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha… 

… otthonosan mozogsz a gépek világában, szívesen tervezel, 
érdekel az eszközökkel való aprólékos, kétkezi munka, jó a kéz-
ügyességed és rajz alapján el tudsz képzelni, illetve készíteni 
tárgyakat, mint például majd egy csigalépcső, vagy egy pince-
rács lesz munkád során. Jó, ha szívesen foglalkozol gépekkel, 
törekszel a felmerülő problémák megoldására, ehhez alapvető 
számításokat könnyedén el is tudsz végezni.  



Gépi és CNC forgácsoló  

Szakmajegyzék szám: 4 0715 10 07 

Szakmakód: 9020  

A forgácsoló, gépi forgácsoló feladata eltérő gépek fém-alkatrészeinek gyártása, ő alakítja ki 

és illeszti be a például a köszörű gép tárcsáját, a fúrógép eltérő méretű fúrófejeit. Munkájá-

nak kiindulópontját műszaki rajzok adják. 

Ez a foglalkozás neked való lehet, 

ha… 

…műszaki beállítottságú vagy, ér-

dekelnek a gépek, szerszámok, il-

letve veszel részt elkészítésükben. 

Ehhez jó, ha van kézügyességed, 

és pontosan dolgozol, hiszen az al-

katrészeket tizedmilliméter ponto-

san kell majd előállítanod. 



Hegesztő  

Szakmajegyzék szám: 4 0715 10 08 

Szakmakód: 9030  

A hegesztő szakember különféle fémdarabokat, többek kö-
zött gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít 
különböző hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. 
Hegesztőként lehet saját műhelyed, de dolgozhatsz például 
egy gyárban alkalmazottként, jellemzően több hegesztővel 
egy munkacsoportban. 

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha… 

…szeretsz fémekkel foglalkozni, és ezekkel valami maradan-

dót létrehozni. Ehhez szükséged lesz a kézügyességedre, 

nagyfokú odafigyelésedre. Ha a logikus és a térbeli gondol-

kodásoddal könnyen átlátod a fémszerkezetek és a gépal-

katrészek felépítését és működését, akkor örömödet fogod 

lelni a munkádban.  



Mezőgazdasági gépész  

Szakmajegyzék szám: 4 0810 17 07 

Szakmakód: 9050 

 A gépész feladata a traktor és betakarítógép, illetve bármilyen vontató erőgép, valamint az 
ahhoz csatlakozó mezőgazdasági célgépek – betakarítók, talajművelő- és földmunkagépek, 
trágyaszórók, öntözőgépek – vezetése, üzemeltetése. Munkájának része e mezőgazdasági jár-
művek, gépek és berendezések karbantartása – szükség esetén kisebb javítása is.  

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha… 

…érdekel a mezőgazdaság, azon belül az 
eltérő gépek üzemeltetése, kezelése. Si-
kereket fogsz megélni a mindennapok-
ban, ha felelősen tudsz dolgozni – hiszen 
a növények, a termőföld művelése és a 
gépek üzemeltetése is megköveteli ezt. 
Fontos, hogy legyen műszaki érzéked, ki-
tartó légy és jó fizikummal rendelkezz, 
mert a munka során, például a traktor 
megjavítása miatt, szükséged lesz ezekre 
a tulajdonságokra. 



Kereskedelmi értékesítő  

Szakmajegyzék szám: 4 0416 13 02 

Szakmakód: 9000 

A bolti eladó üzletben vagy szakboltban dolgozik. Az áruk és termékek sikeres 
eladásáért felel: munkája során tájékoztatja és tanácsokkal látja el a vásárló-
kat az árukkal, árakkal kapcsolatosan. Munkája része továbbá az áruk elhelyezése, az árak fel-
tüntetése, valamint a leltározásban és raktározásban való közreműködés. Nagy hangsúlyt kell 
fektetnie a vásárlókkal történő kapcsolattartásra, hogy szívesen térjenek vissza újabb vásárlá-
sok során. 

Ez a foglalkozás neked való lehet, ha… 

…könnyen tudsz kapcsolatot kialakíta-
ni az emberekkel. Ha érdekel a keres-
kedelem világa. Jól fogod magad érez-
ni a munka során, ha jól tudsz számol-
ni... 

Foto: internet 



Pincér-vendégtéri szakember  

Szakmajegyzék szám: 4 1013 23 04 

Szakmakód: 9060  

A pincér vendéglátó-ipari egységben, pl. étteremben, csárdában dolgozik. Fogad-
ja a vendégeket, ételt és italt kínál, majd a kiválasztott ételeket a konyhából ő tálalja a ven-
dégek asztalára. Folyamatosan figyel vendégeire, további ételeket, édességet kínál, utántölt 
italt, rendben tartja az asztalt, ha például kiömlik egy ital, vagy leesik egy kanál. Végül szám-
lát készít az elfogyasztott ételekről és italokról, ami alapján a vendégek nála fizetnek. 

 Ez a foglalkozás neked való lehet, ha… 

…szereted a sürgés-forgást, és azt, ha embe-
rekről gondoskodhatsz. Fontos, hogy jó kéz-
ügyességgel rendelkezz, hogy a tányérokat, 
poharakat ügyesen vidd ki a vendégek aszta-
lához; légy udvarias, hiszen a veled – és az 
étellel – elégedett vendégek visszatérnek 
majd, és ez is biztosítja majd a munkádat, fi-
zetésedet. Tudnod kell egy-egy nehezebb 
helyzetet kezelned, pl. a vendég reklamáció-
ja az étellel kapcsolatban; emlékezned kell, 
hogy az asztalnál ki mit rendelt... 


