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KISS BÁLINT SZAKKÉPZŐ ISKOLA



A SZAKKÉPZÉS ÁTALAKULÁSA 



A 2022-2023-AS TANÉVRE NAPPALI ÉS FELNŐTTOKTATÁSI 
KÉPZÉSEKET BIZTOSÍTUNK ELSŐ, ILLETVE TOVÁBBI 
SZAKKÉPESÍTÉSEK 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.



LEHETŐSÉGEK A KISS BÁLINT SZAKKÉPZŐ 
ISKOLÁBAN:

• Idegennyelv oktatás: angol, német 

• Kollégiumi elhelyezés – Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény 

• Ösztöndíjak 

• Külföldi szakmai gyakorlat lehetőség – ERASMUS +





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. 



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. Munkájának 

kiindulópontját műszaki rajzok 

adják.



HEGESZTŐ 
SZAKMAJEGYZÉK SZÁM: 4 0715 10 08
SZAKMAKÓD: 9030

• A hegesztő szakember különféle 

fémdarabokat, többek között 

gépalkatrészeket, szerkezeti 

elemeket egymáshoz rögzít 

különböző hegesztési technikák, 

eljárások alkalmazásával. 



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 járművek, gépek és 

berendezések karbantartása – szükség 

esetén kisebb javítása is. 



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 vásárlókat az 

árukkal, árakkal kapcsolatosan. Munkája 

része továbbá az áruk elhelyezése, az árak 

feltüntetése, valamint a leltározásban és 

raktározásban való közreműködés. 



PINCÉR-VENDÉGTÉRI SZAKEMBER 
SZAKMAJEGYZÉK SZÁM: 4 1013 23 04
SZAKMAKÓD: 9060 

• A pincér vendéglátó-ipari egységben, pl. 

étteremben, csárdában dolgozik. Fogadja a 

vendégeket, ételt és italt kínál, majd a 

kiválasztott ételeket a konyhából ő tálalja a 

vendégek asztalára. Folyamatosan figyel 

vendégeire, további ételeket, édességet kínál, 

utántölt italt, rendben tartja az asztalt. Végül 

számlát készít az elfogyasztott ételekről és 

italokról, ami alapján a vendégek nála fizetnek.



ISKOLAI ÉLET:
- ÜNNEPSÉGEK 

• Szalagavató • Ballagás



ERASMUS+
KÜLFÖLDI SZAKMAI GYAKORLATI LEHETŐSÉG

• Milano (2019)

• Barcelona (2020)

• További 2 

megnyert mobilitás



ISKOLAI ÉLET:
- JÁTÉKOS VETÉLKEDŐK, VERSENYEK



SZAKMAI KIRÁNDULÁSOK



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMET


