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PÁLYAVÁLASZTÁSI 
IRÁNYTŰ
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Kedves Diákok, Szülők, Pedagógusok! 

A pályaválasztás a fiatalok életének egyik legfontosabb állomása, így nagy 
körültekintést és felelősséget igényel mind a tanulók mind a szülők részéről. 
A lehetőségek széleskörűek, ami jó, ugyanakkor nehezebbé teszi a választást.

Az pálya-, iskola- és szakmaválasztás meghatározhatja a fiatalok karrierjét és 
életét. A döntés meghozatala előtt fontos, hogy a tanulók ismerjék meg ön-
magukat, saját képességeiket és készségeiket, tudják, hogy milyen képzési és 
szakképzési lehetőségek közül választhatnak és ajánlott rendelkezniük aktuális 
információkkal a munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről is.
Gyorsan változó világunkban olyan információáradattal találják magukat szemben 
a fiatalok, melyben nehéz eligazodni és helyes pályaválasztási döntést hozni. 

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben a fontos döntésben 
próbál segíteni azzal, hogy bemutatja a szakképzési lehetőségeket és legfő-
képpen a Veszprém megyében tanulható szakmákat.

Tájékoztató füzetünkkel elsősorban az általános iskolások figyelmét szeretnénk 
felkelteni, ugyanakkor reméljük, hogy a végzős gimnáziumi tanulók is érdek-
lődéssel fogják olvasni.

DR. SOMOGYI ISTVÁNNÉ
főtitkár
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Elérhetőségeink:
Papp Annamária pályaorientációs tanácsadó
tel.: 06-88/814-115, 06-20/382-2002
e-mail: papp.annamaria@veszpremikamara.hu

Varga Erzsébet pályaorientációs tanácsadó
tel.: 06-88/814-117, 06-20/229-1873
e-mail: varga.erzsebet@veszpremikamara.hu 
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A KAMARA  
PÁLYAORIENTÁCIÓS TEVÉKENYSÉGE

TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÁSOK OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁKON  
ÉS SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEKEN
Átfogó tájékoztatást nyújtunk a szakmatanulás fontosságáról 
és lehetőségeiről, a szakképzési változásokról, a tanulói 
munkaszerződéssel járó díjazásról, az ösztöndíjrendszerről, 
a kamara által minősített gyakorlati képzőhelyekről. 

ÜZEM- ÉS TANMŰHELY-LÁTOGATÁSOK
A különböző rendezvényeken bemutatott és megismert 
szakmai tevékenységeket a tanulók valós körülmények 
között is láthatják, így még tisztább képet kaphatnak szak-
maválasztásuk előtt.
A szakképző iskolai tanműhelyek látogatása keretében sor 
kerül az iskolák bemutatására, a szakmák ismertetésére 
és a különböző taneszközök, célszerszámok kipróbálására.

SZAKMÁRA FEL! TÖBBFORDULÓS MESTERSÉG-  
ÉS SZAKMAISMERETI VETÉLKEDŐ
A vetélkedő célja a régi mesterségek és a jelenkori szakmák 
világának jobb megismerése, a tanulók motiválása a minél 
szélesebb körű tájékozottság megszerzésére és a csoportban 
végzett projektmunkára.

SZAKMABEMUTATÓ RENDEZVÉNYEK
A tanulók közvetlenül, gyakorló szakemberek bemutatóján 
keresztül ismerhetik meg a különböző szakmákat és szakmai 
tevékenységeket. A látogatók a saját érdeklődési körüknek 
megfelelő mesterségek egy-egy munkamozzanatait kipró-
bálhatják és lehetőségük nyílik arra, hogy a szakemberektől 
személyesen választ kapjanak kérdéseikre.
A rendezvények ideje alatt a kamara tanácsadói tájékoztatást 
nyújtanak a továbbtanulási lehetőségekről a szakképzést 
folytató iskolákban, a tanulói munkaszerződésről és a ta-
nulóknak járó juttatásokról.

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL
A diákok egynapos szakmai kirándulás keretében Budapes-
ten vehetnek részt a szakmák legjobb tanulóinak országos 
gyakorlati versenyén, ahol betekintést nyerhetnek az egyes 
munkafolyamatokba. 

KISMESTERKÉPZŐ NYÁRI TÁBOR
A tábor célja, hogy a résztvevők minél több mesterséggel 
megismerkedjenek úgy, hogy a tipikus munkaeszközök hasz-
nálatával ki is próbálnak különböző tevékenységeket. Ennek 
érdekében a szakmai programok több helyszínen zajlanak.

KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS
Veszprém megyében minden évben 300 pályaválasztás előtt 
álló általános iskolai tanulót kérdezünk meg továbbtanulásuk-
kal kapcsolatban annak érdekében, hogy megismerhessük 
szándékaikat és az őket motiváló tényezőket.

BEISKOLÁZÁSI 
LEHETŐSÉGEK
A továbbtanulási döntés meghozatalában fog segíteni 
az a kompetencia felmérés, amin a diákok 8. osztály-
ban, az őszi félév során vesznek részt. A tanulóknak 
négy területet átfogó tesztet kell kitölteniük, mely 
után egy javaslatot kapnak arra vonatkozóan, hogy 
melyik ágazatban, szakmában lennének sikeresek a 
kompetenciáik alapján. A javaslatban szerepelni fog 
az is, hogy az adott ágazatot, szakmát területileg 
melyik iskolában tudja elsajátítani a tanuló.

A szakmai alapképzésbe (iskolarendszerű szakkép-
zésbe) a tanulók az általános iskola nyolc osztályának 
elvégzése után léphetnek be. Egyes szakképesí-
tések elsajátításához szükséges, hogy a tanuló a 
pályaalkalmassági vagy egészségügyi alkalmassági 
vizsgálatokon megfeleljen.
Annak érdekében, hogy az oktatási rendszer minél 
több, jól felkészült szakember képzését tudja meg-
valósítani, a tanulók duális szakképzésben vesznek 
részt. Ez olyan képzési forma, amelynek keretében 
az elméleti képzés az iskolákban, a gyakorlati képzés 
pedig a gazdálkodóknál (cégek, vállalkozók, üzemek) 
történik. A duális képzés előnye, hogy a tanuló és 
a munkaerő-piac között közvetlen kapcsolat alakul 
ki, a diák valós munkakörnyezetben sajátíthatja el 
a szakma alapjait. 

Az új szakképzési rendszerben a tanulók a beiskolá-
zásukat követően ágazati alapoktatásban vesznek 
részt, ahol az adott ágazat közös szakmai tartal-

mait sajátítják el. A tanulók az ágazati alapoktatás 
elvégzését követően (szakképző iskolában a 9., 
technikumban a 10. évfolyam végén) ágazati alap-
vizsgát tesznek, amely sikeressége alapfeltétele a 
tanulmányok folytatásának. A tanulóknak ezután 
kell választaniuk a tanulható szakmák közül.

TECHNIKUM
• képzés időtartama 5 év 
• (nyelvi előkészítő évfolyam esetén +1 év)
• 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik, amit 

ágazati alapvizsga zár
• 11-13. évfolyamon duális képzésben vesznek 

részt a tanulók
• a tanulók négy közismereti tantárgyból (magyar, 

matematika, történelem és idegen nyelv) érett-
ségiznek + szakmai vizsgát tesznek

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
• képzés időtartama 3 év 
• 9. évfolyamon ágazati alapképzés zajlik, amit 

ágazati alapvizsga zár
• 10-11. évfolyamon duális képzésben vesznek 

részt a tanulók
• a tanulóknak lehetőségük van arra, hogy a 

szakképesítés megszerzése után két év alatt 
esti tagozaton felkészüljenek az érettségire
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Nagyon fontos, hogy azok a tanulók is sikeresen be-
kapcsolódjanak a szakképzésbe, akik az általános iskola 
elvégzése után kompetenciahiánnyal küzdenek. Ezért, 
valamint annak érdekében, hogy minél kevesebben 
hagyják el az iskolát végzettség nélkül, bevezetésre kerül 
az orientációs év, a dobbantó program és a műhelyiskola 
intézménye. 

ORIENTÁCIÓS ÉV
A szakképzési évfolyamokat megelőző év azoknak a 
fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, 
vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. 
Célja a jövőkép és életpálya kialakítása, erősségek fel-
színre hozása, személyes, társas és alapkompetenciák 
fejlesztése, szakmák, ágazatok megismertetése gyakor-
lati körülmények között. 

DOBBANTÓ PROGRAM
Célja az alapkompetencia-fejlesztés alapfokú végzettség-
gel nem rendelkező tanulók számára, akik a megelőző 
tanév utolsó napjáig a tizenhatodik életévüket betöltöt-
ték. Segítséget nyújthat az iskolai rendszerű oktatásban 
lemaradó, vagy a rendszerből már kisodródott fiatalok 
számára. A Dobbantó Program elvégzését követően a 
műhelyiskolába léphet tovább a fiatal. 

MŰHELYISKOLA
Azon fiatalok részére, akik alapfokú végzettséggel nem 
rendelkeznek és a szakképző iskola Dobbantó Programját 
elvégezték, vagy alapfokú végzettséggel rendelkeznek 
és a 16. életévüket betöltötték. 
A műhelyiskola lehetőséget nyújt részszakma megszer-
zésére tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények 
között mentori támogatás mellett. A képzés időtartama 
6-24 hónap. 

A SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓK JOGOSULTAK 
• ösztöndíjra (mértéke függ a tanulmányi eredménytől);
• az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan  

egyszeri pályakezdési juttatásra,
• rászorultsági helyzetük és jó tanulmányi eredményük 

alapján pályázat útján támogatásra.

A szakképzési munkaszerződés a gyakorlati képzés céljá-
ból a tanuló és a gyakorlati képzőhely között megkötött 
írásbeli szerződés, amely jogokat és kötelezettségeket 
fogalmaz meg mindkét fél számára. 

KIK KÖZÖTT JÖN LÉTRE A SZAKKÉPZÉSI  
MUNKASZERZŐDÉS? 
Vállalatok, cégek, egyéni vállalkozók, akik a törvényben 
előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelelnek és 
rendelkeznek kamarai minősítéssel, és azok a technikumi 
és szakképző iskolai tanulók, akik sikeresen teljesítették 
az ágazati alapvizsga követelményeit. 

A SZAKKÉPZÉSI MUNKASZERZŐDÉSSEL JÁRÓ  
PÉNZBELI JUTTATÁS 
• összege a minimálbér minimum 60%-a
• sikeresen lezárt félévek után az összeg emelkedik.

MUNKASZERZŐDÉSSEL JÁRÓ EGYÉB JUTTATÁSOK:
• Kedvezményes étkezés a gyakorlati napokon.
• Útiköltségtérítés
• Munkaruha
• Egyéni védőfelszerelés
• Tisztálkodási eszköz
• A teljes képzési időre felelősségbiztosítás
• Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatá-

son való részvétel a belépést megelőzően
• Rendszeres orvosi vizsgálatok
• Szünet és felkészülési idő

A TANULÓ A MUNKASZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁVAL KÖTELE-
ZETTSÉGET VÁLLAL, HOGY
• a gyakorlati képzést szervező szervezet képzési 

rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait 
betartja,

• a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek 
megfelelően elsajátítja,

• a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi elő-
írásokat megtartja,

• nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gyakorlati 
képzést szervező szervezet jogos, gazdasági vagy 
egyéb érdekeit sérti. 

A következő oldalakon felsoroljuk a Veszprém megyében 
jelenleg iskolarendszerű képzésben tanulható szakké-
pesítéseket. 

SZAKKÉPZÉSI  
MUNKASZERZŐDÉS
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EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT ELEKTRONIKA  
ÉS ELEKTROTECHNIKA ÁGAZAT Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő 

szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző  
diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. 

A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok — szakképzettségtől függően  
– alkalmassá válnak vezérlési és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus  
berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, üzemeltetési és karbantartási  
feladatok elvégzésére. 

Gyakorló ápoló

Az egészségügyi ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, gyakorlatias feladatér-
telmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos 
számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Padányi Biró Márton Római Katolikus Gimnázium, Technikum és Általános Iskola 8200 Veszprém,  

Szeglethy György u. 6.
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.

Rehabilitációs terapeuta 

Az egészségügyi ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. A rehabilitációs terapeuta az egészségügyi team tagja, részt vesz a közvetlen betegellátásban, de akár 
önálló vállalkozás keretein belül is tevékenykedhet. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kézügyesség, ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság, érzelmi stabilitás, kapcso-
latteremtő készség, határozottság, kommunikációs és empatikus készség, tolerancia, csapatmunka. Ajánlott minden 
fiatal számára, aki szeret embereknek tevékenyen segíteni a testi-lelki-szociális jóllét, az életminőség javításában. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium

Elektronikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. Az elektronikai technikus a gyártó és a kiszolgáló ágazatok elektronikai és elektrotechnikai 
szakembere. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka. 
Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket egyaránt vonz a számítástechnika és a gépek, berendezések működése, 
irányítása, így például a hang- és fénytechnika. A képzést elvégzők keresett szakemberek a munkaerő-piacon, 
de találó választás szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
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Erősáramú elektrotechnikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. Az erősáramú elektrotechnikus az üzemi energetikai hálózatok létesítését, üzemeltetését, 
a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követését végző szakember. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Logikai képesség, jó szemmérték, szín- és térlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség, csapatmunka. 
Ajánlott azon fiatalok számára, akik szeretik a számítástechnikát és az elektronikát, érdeklik a villamos gépek, 
épületek, berendezések működése és irányítása. A napjainkban dinamikusan terjedő okos megoldások tekinteté-
ben is komoly szakmai jövőt, változatos feladatokat ígérő szakma. Szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására 
nyitott fiatalok számára is ajánlott.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

Ipari informatikai technikus

Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. Az ipari informatikai technikus a gyártó és kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű 
informatikai szakembere. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott mindazon fiatalok számára, aki érdeklődnek az ipari informatika és az elektronika iránt, és olyan szakmára 
vágynak, amely ígéretes karrierutakat kínál kimagasló technológiai környezetben. Remek választás szakirányú 
felsőfokú tanulmányok folytatására nyitott fiatalok számára is

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.

Elektronikai műszerész

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az elektronikai 
műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektronikai szakembere. Alapvető feladata az 
elektronikai berendezések összeszerelése és beállítása, valamint az elektromos és elektronikus eszközök, műszerek 
bemérése, javítása és karbantartása. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, kézügyesség, önállóság, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott mindazon lányok és fiúk számára, akikhez közel áll a számítástechnika és az elektronika. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
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Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A villanyszerelő 
épületek, technológiák és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és napelemes rendszerének kialakítását 
végző szakember. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Logikai képesség, jó szemmérték, tér- és színlátás, önállóság, kézügyesség, problémamegoldó képesség, csapatmunka. 
Ajánlott mindazon fiatalok számára, akiket nem csak vonz a villamosság, de készek a felelős munkavégzésre. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

ÉLELMISZERIPARI ÁGAZAT 
Az élelmiszerek a legfontosabb, naponta felhasznált termékek. Számos élelmiszerfajta 
létezik, ezek fajtái és számuk folyamatosan nő. A sokszínű kínálat biztosítása az élel-
miszer-előállítók feladata. 

Sütő- és cukrászipari technikus

Élelmiszeripar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. A sütő- és cukrászipari technikus képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma 
alapjainak ismereteivel is. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kézügyesség, színlátás, ízérzékelés, csapatmunka, együttműködés. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Édességkészítő 

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az édességkészítő az ember 
egyik legkedvesebb élelmiszereit, az édességeket és a sós aprósüteményeket készíti. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kézügyesség, ízérzékelés, együttműködés, elkötelezettség, megismerés. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az édességeket, szeretne igényes munkát kiadni a kezéből.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
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Hentes és húskészítmény-készítő

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hentes munkájának köszön-
hető, hogy a vágóállatok, a baromfik konyhakészen, feldolgozva kerülhetnek az üzletek pultjaira. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Állóképesség, megbízhatóság, ízérzékelés, kézügyesség, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a húsfeldolgozás, a hagyományos és korszerű húskészítmények ösz-
szeállítása, elkészítése, és szeret emberekkel foglalkozni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Kistermelői élelmiszer-előállító

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Egyesül benne több élelmi-
szeripari szakma kézműves oldala. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kezdeményezőképesség, elköteleződés, kézügyesség, ízérzékelés, felelősségérzet, kapcsolatépítés. 
Ajánlott azoknak a fiataloknak a számára, akik a saját kisgazdaságukban szeretnének dolgozni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium 8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Pék

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A pék munkájának  
és szakértelmének köszönhetően kerülhet a boltok polcaira a legalapvetőbb élelmiszerünk, a kenyér. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Állóképesség, ügyes mozgás, kézügyesség, csapatmunka. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Pék-cukrász

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A pék-cukrász képesítéssel 
rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász szakma alapjainak ismereteivel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kézügyesség, állóképesség, ízérzékelés, színlátás, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek az édességek, a süteménykészítés, a kenyérfélék  
és péksütemények előállítása

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium  

8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
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Szőlész-borász

Élelmiszeripar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szőlész-borász ismeretei 
kiterjednek a szőlő termesztésére, művelésére, a szüretre, a szőlőfajták feldolgozására, a borkészítés műveleteire, 
és a bor értékesítésére. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Megbízhatóság, állóképesség, kezdeményezőképesség, színlátás, ízérzékelés. 
Ajánlott azoknak a fiataloknak a számára, akik érdeklődnek a szőlő termesztése, feldolgozása és a bor készítése iránt. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

ÉPÍTŐIPARI ÁGAZAT 
Az építőipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek az épített környezetet hozzák létre. 

Magasépítő technikus

Építőipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 
Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és más építmények építésével, felújításával, átalakításával, karban-
tartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, térlátás, jó kommunikációs készség, precizitás, szervezési és irányítási készség, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret csapatban dolgozni, kedveli a technológiát és nem fél a magasságtól. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.



18 19

Ács

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az ács a legrégibb építőipari szakmák 
egyike, amelyet a hagyományos technikák mellett a gépesítés, előregyártás, digitalizáció jellemez. Az ács építi a 
tetőt, bont és felújít, valamint állványzatokat épít és zsaluzatokat szerel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a magasság, szereti a mozgalmasságot, szeret alkotni, építeni és fával dolgozni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1. 

Burkoló

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A burkoló szakember az épületek, építmé-
nyek kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, precizitás, csapatmunka.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret kreatívan, szépet alkotni és hosszú távon megbecsült munkát szeretne 
változatos munkakörnyezetben.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

Festő, mázoló, tapétázó

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Festő, mázoló, tapétázó feladata a 
különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a környezet hatásaival szemben. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos munkakörnyezetben dolgozni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium  

8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
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Kőműves

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kőműves hozza létre az épületek 
alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, elvégzi a külső és belső vakolást. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. Hajlam az új in-
novatív technológiák megismerésére és elsajátítására. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki vágyat érez arra, hogy maradandót alkosson, és ezért akár hajlandó fáradságos 
munkát végezni. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége  8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

Szárazépítő

Építőipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szárazépítő előre gyártott építőele-
mekből „száraz” technológiával, azaz víz felhasználása nélkül, mechanikus kapcsolatokkal készít épületszerkezeteket. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, kreativitás, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka. 
Nézz körül bármerre jársz, álmennyezetek alatt, szerelt falak között, barátságos tetőterekben élsz. Válaszd a 
szakmát, ha mindezt szakszerűen, önállóan és kreatívan szívesen csinálnád, mert ez nemcsak munka, alkotó 
tevékenység is egyben.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium  

8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.

ÉPÜLETGÉPÉSZET ÁGAZAT 
Az épületgépészet ágazat biztosítja az épület használói számára a komfortérzetet, 
ivóvizet, a keletkező szennyvíz elvezetését, a megfelelő hőmérsékletet, a megfelelő 
minőségű és paraméterű levegőt. 

Épületgépész technikus

Épületgépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. Az épületgépész technikus egy olyan szakember, aki a családi házak, középületek, intézmények és ipari 
létesítmények ivóvíz-, szennyvíz-, hűtés- és központifűtés-, valamint a gázipari rendszerek tervezésével és a kivi-
telezés előkészítésével, irányításával és dokumentálásával foglalkozik. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó problémamegoldó készséggel, térlátással, műszaki affinitással, rendelkezik, 
és szereti az alkotómunkát, és a kihívásokat. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
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Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A központifűtés- és gázhá-
lózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a központifűtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak vezetékeit 
és a felhasználói készülékeket. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó 
képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, digitális eszközök használatára való képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki erős műszaki vénával rendelkezik és érdeklődik az energetika, különösen a 
fűtési rendszerek és a földgáz felhasználása iránt. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége  8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium  

8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 

Víz- és csatornarendszer-szerelő

Épületgépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Tervek alapján különböző 
csőanyagokból hálózatokat épít ki. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, precizitás, problémamegoldó képesség, szépérzék. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szépet és használhatót akar alkotni és kellően kreatív.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 

FA- ÉS BÚTORIPARI ÁGAZAT 
Az ágazatba tartozó szakmák alkotó, kreatív munkával hoznak létre használati tárgyakat.  

Faipari technikus

Fa- és bútoripari ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 
A faipari technikus bútorok, ajtók, ablakok, fűrészipari termékek, laplemezipari, továbbá különleges faipari termékek 
tervezésében, előállításában vesz részt.  

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás, problémamegoldó képesség, szervező készség, határozott-
ság, önállóság, megbízhatóság, felelőségvállalás, együttműködés. Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret fával 
dolgozni, szereti a szépérzéket és kreativitást igénylő feladatokat. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

Asztalos

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet 
a hagyományos kézműves munka mellett a gépi technológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos különböző rendelte-
tésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és felújítását végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, megbízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvállalás, 
fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka. Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a fával dolgozni. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége  8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye  

8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
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Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg-
szerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, 
közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, felelősségtudat, nyi-
tottság az informatikai eszközök használatára. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen 
lát el ügyviteli feladatokat 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
• VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 8200 Veszprém, Csap u. 9. 

GAZDÁLKODÁS 
ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT 
A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magába. 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével 
összefüggő részfeladatait végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó kommunikációs készség, 
problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a 
gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• PSZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
• VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 8200 Veszprém, Csap u. 9. 
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GÉPÉSZET ÁGAZAT 
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szin-
ten automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is szívesen 
végzik, akik szeretnek alkotni, szerszámokat használni. 

Gépésztechnikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás. 
Ajánlott minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, vonzza az automatizált 
technológia, szeret szerelni és a szervezési feladatokat is szívesen végzi.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.  

Gépgyártás-technológiai technikus

Gépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, 
géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás, szervezési és irányítási képesség, 
analitikus gondolkodás. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek gyártási folyamatának kialakításában.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Műszaki rajz alapján, a megmunká-
landó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva 
az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.

CNC-programozó

A gépészeti ágazat 4 éves képzése. A CNC programozó támogatója és résztvevője a gépipari tervezésnek és gyár-
tásnak. Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó előgyártmány anyagának és méreteinek ismeretében megtervezi 
az adott alkatrész hagyományos vagy CNC szerszámgépen történő gyártását. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, logikus gondolkodás, problé-
mamegoldó képesség. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum
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Épület- és szerkezetlakatos

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Fémes anyagból, főként acélból készült 
lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, kreativitás, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret összetett szerkezeteket alkotni, szerelni és szerszámokkal dolgozni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 

Hegesztő

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A hegesztő különálló szerkezeti elemként 
készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával.

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kézügyesség, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a kisebb-nagyobb acélszerkezetek, csőhálózatok, tartályok hegesztése, 
aki szeret alkotni, szerszámokat használni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

Ipari gépész

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az ipari gépész a gyártósorok 
berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, szeret szerelni, javítani, szerszámokat használni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16.  

Szerszám- és készülékgyártó

Gépészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Kézi és kisgépes megmunkálással, 
valamint egyetemes és programvezérelt (NC, CNC) szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó képesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonzanak a gépek-, készülékek működtetése és működése. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
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HONVÉDELMI ÁGAZAT 
A honvédelem ágazatban a természettudományi, informatikai, elektronikai és műszaki 
ismeretekre épülő képzések találhatóak.  

Honvéd kadét

Honvédelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A honvéd kadét olyan szakember, aki a választott szakmairánynak megfelelően képes a Magyar Honvédség spe-
ciális szaktechnikai eszközeit üzemeltetni és kezelni. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Pontosság, precízség, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka, önállóság, munkafegyelem.  
Ajánlott minden fiatal számára, akiket vonzanak a katonai technikai eszközök, a biztonság, szereti a mozgalmas-
ságot, a kihívásokat, szeret alkotni, csapatban dolgozni és embereket irányítani.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS 
ÁGAZAT 
A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magában.

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus 

Az informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése. Az infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető feladata a 
fizikai hálózatok telepítése és üzemeltetése. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Problémamegoldó, innovatív, informatikai, távközlési és elektronikai érdeklődéssel rendelkezik, együttműködési 
készsége jó. Ajánlott minden fiatal számára, akit rendszerszinten is érdekelnek a komplex informatikai és a táv-
közlési hálózatok.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
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Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszer-
zésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben 
telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások össze-
hangolt működését biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú hozzáállás, probléma-
megoldó készség és együttműködési készség. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása érdekel, aki tud és szeret 
más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni egy informatikai rendszer üzemeltetésében.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8.
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
• VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 8200 Veszprém, Csap u. 9.  

Szoftverfejlesztő és- tesztelő

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszer-
zésével zárul. A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást 
(szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rend-
szerszintű gondolkodás, együttműködési készség. Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek 
világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése, tökéletesítése is érdekel.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

KERESKEDELEM ÁGAZAT 
A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek ered-
ményeként a termékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz.
 

Kereskedő és webáruházi technikus

Kereskedelem ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. 
A kereskedő és webáruházi technikus szakember feladata az áruforgalom tervezése, irányítása, lebonyolítása, 
kontrollálása, az áruk adás-vétele. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Átlagon felüli informatikai tudás, logisztikai és szervező képesség, tervezési és elemző képesség, számolási készség, 
fizikai aktivitás, csapatmunka. Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vénával rendelkeznek, nyitottak a kereskedelem 
új formáira, az online világ szerelmesei, fontos számukra az egyéni teljesítmény mérése.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27.
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
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Kereskedelmi értékesítő

Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kereskedelmi értékesítő a 
korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó 
képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, digitális eszközök használata. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat, ösztönzi a ke-
reskedelmi dinamizmus, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium Bercsényi Miklós 

Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 

KÖRNYEZETVÉDELEM 
ÉS VÍZÜGY ÁGAZAT 
A természettudományi és műszaki ismeretekre épülő képzések elősegítik, 
hogy a jövőben egy egészségesebb, fenntarthatóbb és tisztább zöld világban éljünk. 

Környezetvédelmi technikus 

Környezetvédelem és vízügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg-
szerzésével zárul. A környezetvédelmi technikus ismeri a környezeti elemeket. Önállóan vagy mérnöki irányítással 
mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők 
nagyságát, koncentrációját. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Társas, kultúraközi érzékenység, kritikai gondolkodás, kreatív gondolkodás, csapatmunka, a környezeti problémák 
gazdasági, ökológiai és társadalmi következmények iránti érdeklődés. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a környezetet, szeretne tenni azért, hogy fenntartható, tiszta, egész-
séges környezetben éljünk.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
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KÖZLEKEDÉS  
ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT 
Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés 
és a szállítmányozás különböző területein tudnak elhelyezkedni.

Logisztikai technikus
Közlekedés és szállítmányozás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. A logisztikai technikus feladata, hogy összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet 
és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés, 
szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.  

Kishajóépítő és -karbantartó

A közlekedés és szállítmányozás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kishajóépítő 
és -karbantartó ismeri a hajótípusokat, hajózási módszereket, a hajóépítésben használatos anyagok tulajdonságait.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, precizitás, szorgalom, önfejlődés, segítőkészség, kezdeményezőkészség. Ajánlott minden fiatal számára, 
akit érdekelnek a vízi tevékenységek, a hajótípusok és hajózási módszerek.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Öveges József Technikum és Kollégium

KREATÍV ÁGAZAT –  
I. KREATÍV IPAR 
A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, amelyekhez kreativitás,  
kézügyesség és fantázia szükséges. 

Divatszabó

Kreatív ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A divatszabó a szín és forma divat-
irányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó kézügyesség, esztétikai érzék, színlátás, szemmérték, kreativitás, digitalizáció iránti érdeklődés. Ajánlott minden fiatal 
számára, akit érdekel a divat, az új öltözködési trendek kihívásai, szeretik a textíliákat és azokkal szívesen dolgoznak.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bercsényi Miklós Intézményegysége 8400 Ajka, Felsőcsingeri u. 1.
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
 
Kerámia- és porcelánkészítő

Kreatív ágazat — képző- és iparművészet terület — 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
Választható szakmairányok: gipszmodell-készítő szakmairány, porcelánfestő szakmairány, kerámia- és porcelán-
tárgy-készítő szakmairány. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó térlátás, precizitás, jó fizikum, kézügyesség, esztétikai érzék, kiváló szemmérték, monotóniatűrés, erős fizikum, 
kitartó munkavégzés. Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a rendkívül sokoldalú porcelán anyagát, megmun-
kálását, aki szívesen közreműködik a különleges tárgyak születésében.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskola 8440 Herend,  

Kossuth Lajos u. 146. 
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MEZŐGAZDASÁG 
ÉS ERDÉSZET ÁGAZAT 
A mezőgazdasági szakmákban a technikai fejlődés következtében egyre nagyobb szere-
pet tölt be a gépesítés, automatizálás. Az ágazatban a technikai vívmányok és a kétkezi 
munka szépsége ötvöződik. 

Erdésztechnikus

Mezőgazdaság ágazat erdészet és a vadgazdálkodás területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Az erdésztechnikus az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem területén középfokú végzettséget igénylő munkaköröket, középszintű vezetői feladatokat lát el. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, vezetőképesség, jó tájékozódás, kitartás, szakmai elhivatottság. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki nem munkának, hanem hivatásnak tekinti az erdei környezetben történő feladatok 
ellátását, képes szerteágazó tevékenységet végezni, szeret csapatban dolgozni és középvezetői feladatokat tud ellátni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

Kertésztechnikus 

Mezőgazdaság és erdészet ágazat kertészeti területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű 
szakképzettség megszerzésével zárul. A kertész feladata a szőlő- és gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövényt- 
és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség, szervező készség és csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

Mezőgazdasági gépésztechnikus

Mezőgazdaság ágazat agrárgépész területének 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági 
gépekkel történő munkavégzés jellemző. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség, logikus gondolkodás, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű mezőgazdasági gépekkel 
dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági vállalkozást működtetni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2. 

Erdőművelő-fakitermelő 

A mezőgazdaság és erdészet és a vadgazdálkodás területének 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzé-
sével zárul. Az erdőművelő-fakitermelő olyan szakember, aki közreműködik az új erdők létrehozásában, az erdők 
ápolásában, nevelésében. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Állóképesség, jó fizikum, csapatmunka, megbízhatóság, pontosság, figyelem. Ajánlott minden fiatal számára, aki 
szeret a természetben lenni, érdeklik a növények és az állatok és szívesen dolgozik gépekkel. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
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Mezőgazdasági technikus

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszer-
zésével zárul. A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, 
gazdálkodási szakterületen önálló feladatokat végez, és végeztet, munkacsoportokat irányít. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás. Csoportmunka keretében vezetői képességek megléte, gyors 
és hatékony döntések meghozatala, a modern technológiák megismerésének, alkalmazásának képessége. 
Azon fiatalok részére ajánlott, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák, elvárá-
sok és irányvonalak megismerése után vezető pozícióban szeretnének hozzájárulni a mezőgazdasági termelés 
minőségi irányításához.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Gazda

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: A gazda 
általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati 
felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez szükséges alapismeretekkel is rendelkező mezőgazdasági szakember.

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Általános mezőgazdasági munkákhoz való affinitás, önálló munkavégzés, a természet és az állatok szeretete, jó 
állóképesség, gyors döntések meghozatalának képessége. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret a szabadban dolgozni, szereti az állatokat, a természetet. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Kertész

Mezőgazdaság és erdészet ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A kertész szakma 
széleskörű ismereteket nyújt. A kertész feladata a szőlőtermesztés, a gyümölcstermesztés, zöldség-, gyógynövény- 
és dísznövénytermesztés, valamint a kertek építése és gondozása. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
A természet szeretete, állóképesség, jó fizikum, kézügyesség és csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret alkotni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.

Mezőgazdasági gépész

Mezőgazdaság ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A mezőgazdasági gépész a leg-
keresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépek kezelése jellemez. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó műszaki érzék, precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség. 
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű mezőgazdasági gépekkel 
dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges 
„T” kategóriás jogosítványt is szereznek a tanulók.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Batthyány Lajos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  

Szakképző Iskola és Kollégium  8500 Pápa, Külső-Veszprémi út 2.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
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RENDÉSZET  
ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT 
Az ágazatok a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakképesítéseket  
foglalja magába. 

Közszolgálati technikus  
 
Rendészet és közszolgálat ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és szakképzettség megszerzésével zárul. A 
közszolgálati technikus a közszolgálat széles szakmai vertikumán belül részletesen megismerkedik a közigazga-
tási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a 
rendészeti életpálya sajátosságaival.

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott 
információkat, kérdéseket tesz fel, válaszokat ad, megfogalmazza a véleményét, megérti mások kommunikációját, 
figyelembe veszi mások véleményét, kapcsolatot teremt, pontos, kontrollált munkát végez. 
Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság a köz- és államigaz-
gatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek fenntartásához. Elengedhetetlen, hogy 
legyen megfelelő számú szakember, aki a társadalom ilyen irányú igényét magas színvonalon tudja biztosítani.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szapző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 8200 Veszprém, Csap u. 9. 

Rendészeti őr

A rendészet és közszolgálat ágazata 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A képzés fo-
lyamat során a rendészeti őr megismerkedik a magánbiztonsági szolgáltató szervezetek, a büntetés-végrehajtás, 
a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kiemeli a lényeget, megérti és visszaadja az olvasottakat, felismeri az alapvető összefüggéseket, megérti a kapott információkat. 

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola Sümegi Telephelye 8330 Sümeg, Kossuth L. u. 2.  

SPECIALIZÁLT GÉP-  
ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS ÁGAZAT 
A szakmaterületet jellemzi a magas szintű automatizáltság, az itt végzett fiatalok  
megalapozott tudással rendelkeznek az Ipar 4.0 gyártási rendszereihez. 

Gépjármű-mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. A gépjármű-mechatronikai technikus munkája során a közúti járművek gyártásának, szer-
vizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységet lát el. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Erős műszaki érzék, kézügyesség, informatikai ismeretek, szakszerű kommunikáció, minőségszemlélet, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a látványos ered-
ményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
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Mechatronikai technikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. Magas automatizáltságú termelő berendezés, berendezéscsoport hibameghatározását végzi, 
a hidraulikus, pneumatikus, IT, vezérlés, villamos rendszerekben hibajavítást végez, alkatrészeket gyárt. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Műszaki érzék, gyors, felelősségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, csapatmunka, felelősségtudat. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni, 
hibáikat kiküszöbölni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és Kollégium  

Bánki Donát Intézményegysége 8400 Ajka, Bródy Imre u. 2.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

Gépjármű mechatronikus

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gépjármű 
mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait vagy érdeklődési területétől 
függően szervizekben dolgozik. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
 Jó fizikum, kézügyesség, szakszerű kommunikáció, csapatmunka, felelősségtudat, vevőközpontúság. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, új gépjárművek előállítását, szereti a látványos ered-
ményeket és érdeklődik az alternatív hajtású járművek iránt.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 

Karosszérialakatos

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A karosz-
szérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső szereléseit végzi. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó térlátás, fizikum, kézügyesség, számítógépes ismeret, minőségszemlélet, szakszerű kommunikáció. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépjárműveket, a gépjárművek javítását, szereti a látványos eredmé-
nyeket és szívesen részt vesz a végső formák kialakításának folyamatában.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5.

Mechatronikus karbantartó

Specializált gép- és járműgyártás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A mechat-
ronikus karbantartó fémből vagy műanyagból készült egyszerű pótalkatrész munkadarabokat gyárt. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Műszaki érzék, gyors, felelősségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, csapatmunka, felelősségtudat. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megérteni, 
hibáikat kiküszöbölni.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
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SPORT ÁGAZAT 
A képzés során a diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati 
alapjaival, széles bázisú alaptudásra tesznek szert.

Fitness-wellnes instruktor

A sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A fit-
ness-wellness instruktor széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában tervez, szervez és vezet 
csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs sportlétesítményekben. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, sportolói jártasság, jó fizikum, jó ritmusérzék, jó kommunikációs készség. Ajánlott minden fiatal 
számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet 
hivatásául. 
Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 

Sportedző

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A sportedző 
– sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok 
rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szakmai 
fejlődés irányítása. Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, 
hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium  

8230 Balatonfüred, Hősök tere 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

SZÉPÉSZET ÁGAZAT 
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel a szépség, a 
divat, az új dimenziók megismerése.

Fodrász

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják, a haj-, a fejbőr, arc szőrzet formázását, tisztítását, ápolá-
sát, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását, a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, 
alkalmi frizurát, tanácsadást. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kommunikáció, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus megjelenéséhez hozzájárulni, 
a változó és folyamatosan fejlődő termékek, eszközök segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, irányítani.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.

Kozmetikus technikus

Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, 
professzionális kozmetikumokkal dolgozik. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kiváló kommunikációs készség. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus, megjelenéséhez hozzájárulni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Táncsics Mihály Technikum 8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
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SZOCIÁLIS ÁGAZAT 
Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, a gyer-
mekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz tartozó 
szolgáltatásokat foglalja magába. 

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Szociális ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A kis-
gyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (pl. bölcsőde) és egyéb 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló 
készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek nyelvén 
és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A gyermek- és ifjúsági felügyelő 
közreműködik a gyermek és fiatal számára otthont nyújtó nevelési intézmény gondozási-nevelési tevékenységeinek 
szervezésében, megvalósításában és a háztartási feladatok ellátásában. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság, motiváló 
készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen részt vesz a támogatásra szoruló gyermekek, fiatalok gondozásában, 
nevelésében

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4. 

Szociális ápoló és gondozó 

Szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szociális ápoló és gondozó bent-
lakást vagy nappali ellátást biztosító szociális intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, 
gondozói munkakörben végzi tevékenységét. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Felelősségtudat, pontosság, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, segítőkészség, türelmesség, tolerancia, 
határozottság, motiváló készség.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szívesen közreműködik a támogatásra szorulók gondozásában, nevelésében, 
fejlesztésében és segítésében, az ehhez fűződő adminisztrációs feladatokban.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakképző Iskola 8460 Devecser, Damjanich u. 1.
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium 8105 Pétfürdő,  

Hősök tere 10.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
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TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 
ÁGAZAT 
Aki szeretné felfedezni a világot, utazni, új kultúrákat megismerni és emberekkel foglal-
kozni, továbbá érdeklődik a gasztronómia iránt, annak a turizmus-vendéglátás ágazat-
ban való továbbtanulás kiváló lehetőséget biztosít. 

Cukrász szaktechnikus 

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő 
képesség, nagy terhelhetőség. 

Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a 
végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.

Szakács szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzé-
sével zárul. A szakács szaktechnikus a vendéglátóipar termelési és irányítási területén, kihelyezett vagy fix éttermi 
konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas szaktudással. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó 
képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség. 

A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, érdekli őket 
a szervezés, logisztika. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3. 

 

Turisztikai technikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, 
ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, 
Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be 
Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen nyelven.

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.
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Vendégtéri szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzé-
sével zárul. A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési 
tevékenységet végzi, irányítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó szer-
vezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség. 
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika iránt, 
valamint szeretnek emberekkel dolgozni. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC Jendrassik-Venesz Technikum 8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.

Cukrász

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A cukrász cukrászsü-
teményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megje-
lenítésre, a megrendelők igényeire. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Kreativitás, jó problémamegoldó-, stressztűrő, együttműködő képesség, jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség. 
A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket és 
kreativitásukat. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 8230 Balatonfüred, 

Hősök tere 1.
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.

Panziós-fogadós

A turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A panziós-fogadós 
feladatai szerteágazóak, hiszen a szakma óriási fejlődésen ment és megy keresztül napjainkban is. A szakma 
szépsége, hogy a turizmus szereplőinek igényeit szolgálja ki, a panziós-fogadós óriási felelősséggel van felruházva, 
hiszen rendkívül sok feladatot kell egy személyben ellátnia. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Széleskörű tájékozottság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, vendégszeretet, szervezőképesség. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.
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Pincér - vendégtéri szakember

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A pincér-vendégtéri 
szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd fel-
szolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát 
készít és lebonyolítja a fizettetést. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő ké-
pesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő képesség. 
Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint szeretnek 
emberekkel dolgozni. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium  

8105 Pétfürdő, Hősök tere 10.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.

Szakács

Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. A szakács élelmisze-
rekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a kollégák 
iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség. 
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. 

Veszprém megyei iskolák, ahol a szakma tanulható: 
• Balatonfüredi Szent Benedek Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 8230 Balatonfüred, 

Hősök tere 1.
• Pétfürdői Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Szakiskola, Általános Iskola és Kollégium 8105 Pétfürdő, Hősök 

tere 10.
• PSZC Acsády Ignác Technikum és Szakképző Iskola 8500 Pápa, Erkel Ferenc u. 39. 
• PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola 8100 Várpalota, Szent István u. 1. 
• PSZC Reguly Antal Szakképző Iskola és Kollégium 8420 Zirc, Alkotmány u. 16. 
• Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium 8300 Tapolca, Móricz Zsigmond u. 8. 
• VSZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola 8200 Veszprém, Halle u. 3.
• VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.
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VEGYIPARI ÁGAZAT 
A szakmaterület a vegyipari, gyógyszeripari, műanyagipari, gumiipari és papíripari  
területeket fogja össze. 

Műanyag-feldolgozó technikus

Vegyipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A műanyag-feldolgozó technikus a modern ipari környezetben felügyeli a műanyag-feldolgozó üzem teljes műkö-
dését, beleértve a gépek működését, karbantartását és a munkaszervezést.

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Minőségszemlélet, flexibilitás, együttműködési készség, vevőközpontúság, elhivatottság, szabálykövetés, csapatmunka, 
precizitás, motiváló készség, helyzetfelismerés, szervezőkészség, problémamegoldás, felhasználói szintű IT ismeretek. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki technológus szakemberként szeretné megszerzett tudását az iparban kama-
toztatni, a műanyagfeldolgozás modern digitalizált és robotizált (Ipar 4.0) környezetében.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.

Vegyész technikus

Vegyipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
A vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz vegyipari technológiai folyamatok végrehajtá-
sában, ellenőrzésében, irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 
Természettudományos gondolkodás, környezettudatos szemlélet, precíz, biztos munkavégzés, azonnali helyzetfel-
ismerés, logikus gondolkodás, kézügyesség, csapatmunka. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki természettudományos érdeklődésű, akit vonz a körülötte lévő természet sokszínűsége 
és az anyagok megismerése, szeret kísérletezni, szereti az összefüggéseket felismerni, és rendszerben gondolkodni.

Veszprém megyei iskola, ahol a szakma tanulható: 
• VSZC Ipari Technikum 8200 Veszprém, Iskola u. 4.
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