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E-mail: banki@bankidonat.hu

OM szám: 203045/002
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Nyíregyházi SZC Bánki Donát Műszaki Technikum és 
Kollégium

A Bánki a megye legnagyobb műszaki középiskolája, „a mérnökképzés előszobája”! 
Iskolánk egy olyan innovatív technikum, ahonnan tanulóink nagy számban tanulnak 
tovább a műszaki felsőoktatás különböző intézményeiben. Elmondható, hogy diákja-
inkat már végzős korukban keresik a megye és régió nagy- és középvállalatai, vállal-
kozói. Büszkék vagyunk arra, hogy tanítványaink több évtizede sikeresen szerepelnek 
országos és nemzetközi tanulmányi és szakmai versenyeken. Tanáraink törekednek lé-
pést tartani szakmájuk rohamosan fejlődő technikájával, és ezt a XXI. századi elvárást 
igyekeznek tanítványaikban is tudatosítani.  Nemzetközi hírnévnek örvendő innovációs 
csapatunk, a BÁNKIROBOT Team számos elismerést szerzett az elmúlt években. A Mic-
rosoft Innovatív Iskola Porgram és a Ford Karrierprogram részvevői vagyunk.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Felvételi követelmények: Felvételi vizsga nincs.  A felvételnél a 7. osztály 
év végi, és a 8. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe az alábbi 
tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem, matematika, 
idegen nyelv, informatika.

Egyéb információk:  Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai 
egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

Idegennyelv-oktatás: angol vagy német

Kollégium: biztosított

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazat: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0101 Specializált gép- és járműgyártás 5 év 96 fő

0102 Gépészet 5 év 32 fő

0103 Elektronika és elektrotechnika 5 év 32 fő



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUM KÉPZÉSBEN

 Alternatív járműhajtási technikus
 Gépjármű mechatronikai technikus
  Gyártás
  Motorkerékpár- és versenymotorszerelés
  Szerviz
 Ipari szerviztechnikus
 Járműipari karbantartó technikus
 Mechatronikai technikus

Ágazatok leírásai

 

A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös műszaki alapozó oktatás-
ban vesznek részt a tanulók. Ez átjárhatóságot biztosít a különböző szakmaterületek között.

 A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátítják el, ame-
lyek valamennyi műszaki szakmában azonosak és szükségesek. Az alapozás vé-
gén tanulóknak lehetőségük nyílik a különböző szakirányok közötti választásra. 

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz a magas szin-
ten automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szervezési feladatokat is szívesen vég-
zik, akik szeretnek alkotni, szerszámokat használni. Jó választás azoknak a fiataloknak is, 
akik nyitottak arra, hogy tanulmányaikat szakirányú felsőfokú intézményben folytassák.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

A szakmaterületet jellemzi a magas szintű automatizáltság, ennek köszönhetõen az itt 
végzett fiatalok megalapozott tudással rendelkeznek az Ipar 4.0 gyártási rendszereihez. 

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek 
valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulónak lehetősége nyílik 
különböző szakmák, szakmairányok közötti választásra, ezzel is biztosítva az átjárhatóságot.

 Az ágazat szakmái jó választás mindazoknak, akik érdeklődnek a gépjármű-
vek iránt, szeretik a gépeket szerelni, javítani, működésüket megismerni, megér-
teni. Olyan szakmára vágynak, amellyel kiválóan el tudnak helyezkedni a mun-
kaerõpiacon, valamint ami jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek 
választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

Gépészet 

Specializált gép- és járműgyártás 



 A műszaki területen az érintett szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került megha-
tározásra, amelynek során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el, amelyek valameny-
nyi műszaki szakmában azonosak. Az alapozó szakasz végén lehetőség nyílik a különböző szak-
irányok közötti választásra, ezzel biztosítva átjárhatóságot az egyes szakmaterületek között.

 A gyakorlatorientált képzést elvégző fiatalok szakképzettségtől függõen alkalmassá válnak vezérlési 
és szabályozási, valamint elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos feladatok ellátá-
sára, üzemeltetési és karbantartási feladatok elvégzésére. Olyan átfogó műszaki ismereteket szerez-
hetnek, amelyek alkalmassá teszik őket az Ipar 4.0 vállalati környezet- ben történő munkavégzésre. 

Az ágazat szakmái jó választást biztosítanak mindazoknak, akik érdeklődnek az elektronika és 
az elektrotechnika iránt, és olyan szakmára vágynak, amely kimagasló technológiai környe-
zetben ígéretes karrierutakat kínál, valamint nyitottak felsőfokú tanulmányok folytatására is.

Elektronika és elektrotechnika

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUM KÉPZÉSBEN

Gépésztechnikus

   CAD-CAM

   Ipar

   Vegyipar

Gépgyártás-technológiai technikus

Légijármű-műszerész technikus

Légijármű-szerelő technikus

Vasútijármű-szerelő technikus

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUM KÉPZÉSBEN
 Automatikai technikus

  Autóipar

  Energetika és petrolkémia

  Épületautomatizálás

  Gyártástechnika

Elektronikai technikus

Erősáramú elektrotechnikus

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Ágazatok leírásai



Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12.

Telefon: +36 70/199-5593

E-mail cím: info@bencsl-nyh.sulinet.hu

OM szám: 203045/003

Weblap: www.bencsl-nyh.sulinet.hu

Iskolánk a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok szakmai 
képzésével foglalkozó intézmény, amely esélyt teremt diákjainak a munkaerő-
piacon szakképzett munkaerőként történő elhelyezkedésére. Ezzel lehetővé 
téve egy minőségileg jobb élet feltételeinek a megalapozását. Legfontosabb 
feladatunk az esélyegyenlőség megteremtése, a munkaerőpiac igényeinek ki-
szolgálása. Olyan korszerű infrastrukturális feltételeket biztosítunk a szakmai 
ismeretek elsajátításához, amely a 21. század oktatásának és szakképzésének 
valamennyi követelményét biztosítani tudja. A tanulók igényeihez rugalmasan 
alkalmazkdó, innovatív feljesztéseket megvalósító, együttműködésre törekvő 
iskola.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Ágazat: Képzés 
időtartama:

Felvehető 
létszám:

Ágazatfüggetlen orientációs előkészítő 
osztály

1 év 30 fő

Ágazatfüggetlen dobbantó osztály 1-2 év 32 fő

Felvételi követelmények: Felvételi vizsgát nem szervezünk. A rangsorolás 
alapját az általános iskola 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmények 
tantárgyi számtani átlaga képezi.

A képzésben való részvétel egészségügyi szakmai alkalmassághoz kötött. 

Idegennyelv-oktatás: angol, német

Kollégium: biztosított

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

 Az ágazatfüggetlen osztályba olyan nyolcadik évfolyamot végzett tanulókra számítunk, akiknek szüksége lenne 
még egy évre a pályaválasztás eldöntéséhez. Esetleg hiányos kompetenciaterületeiket akarják fejleszteni, amire a 
továbbtanulást és a felelősségteljes szakmaválasztást rá lehet építeni. Ezen időszak keretében a diákok családias 
környezetben pályaorientációs foglalkozásokon, üzemlátogatásokon, gyárlátogatásokon vesznek részt, ehhez 
kapcsolódó projektekben sajátítják el 1-1 ágazat alapjait.

Szakközépiskolai képzésben az alacsony csoportlétszám, egyéni bánásmód jellemző.
A tanulmányi területekre pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek.

Célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy 
a rendszerből már kisodródott 16–25 éves fiatalok számára az oktatás vagy a munka világába vissza-
vezető lehetőséget biztosítson. A programban az a tanuló vehet részt, aki a megelőző tanév utolsó 
napjáig a 16. életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. Alapkompetencia-fej-
lesztés történik, ahol mentor tanár közreműködésével minden tanuló egyéni fejlesztésben részesül, ezt 
követően a tanuló tovább léphet a műhelyiskolai képzésbe, ahol részszakmát tanulhat.

Ágazatfüggetlen dobbantó osztály

Ágazatfüggetlen orientációs előkészítő osztály



Nyíregyházi SZC Inczédy György Szakképző Iskola és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Árok utca 53.

Telefon: +36 42 512-320

E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu

OM szám: : 203045/004

Weblap: www.inczedy.hu

Iskolánk az elmúlt évtizedekben a helyi gazdaság igényeihez alkalmazkod-
va alakította ki szakmai képzési szerkezetét. Elődjét 1885-ben Nyíregyhá-
zi Alsófokú Ipariskolaként hozták létre. Jelenleg a képzés nagyobbik része 
szakképző iskolában történik, de három ágazatban technikusi végzettséget 
is szerezhetnek tanulóink. Az iskola kiemelkedően fontos feladata a magas 
színvonalú angol nyelvi- és informatikai képzés.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu
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Tervezett képzések a 2021/2022es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

1001 Informatika és távközlés 5 év 32 fő

1002 Közlekedés és szállítmányozás 5 év 32 fő

1003 Sport 5 év 32 fő

Tanulmányi 
terület kódja: Szakmák: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

2001 Központifűtés- és gázhálózatrendszer szerelő 
(Épületgépészet ágazat) 3 év 16 fő

2001 Víz-és csatornarendszer -szerelő
(Épületgépészet ágazat) 3 év 16 fő

2002 Épület- és szerkezetlakatos 
(Gépészet ágazat) 3 év 16 fő

2002 Gépi és CNC forgácsoló 
(Gépészet ágazat) 3 év 16 fő

2002 Hegesztő 
(Gépészet ágazat) 3 év 16 fő

2002 Ipari gépész (Ipar szakmairány) 
(Gépészet ágazat) 3 év 16 fő

2003 Kőműves 
(Építőipar ágazat) 3 év 16 fő

2003 Burkoló 
(Építőipar ágazat) 3 év 16 fő

2003 Festő, mázoló, tapétázó 
(Építőipar ágazat) 3 év 16 fő

2003 Ács 
(Építőipar ágazat) 3 év 16 fő

2004 Karosszérialakatos 
(Specializált gép-és járműgyártás ágazat) 3 év 16 fő

2004 Járműfényező 
(Specializált gép-és járműgyártás ágazat) 3 év 16 fő

Felvételi követelmények:  Iskolánkban felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel alapja az általános iskolai bizonyítvány 7. év 
végi és 8. félévi összes tantárgyi osztályzat átlaga.

Idegennyelv-oktatás: angol Kollégium: biztosított

Egyéb információk: Sikeres felvétel esetén a beiratkozás előtt szakmai egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus
Távközlési technikus

Ágazatok leírásai

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja 
magában. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az 
informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, 
a szoftverfejlesztésen és tesztelésen túl, a távközlésig szélesspektrumban 
kínál lehetőségeket a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak 
e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel – de 
különösen a számítógéppel megvalósított információkezeléssel, azaz az in-
formáció megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszo-
rosításával és továbbításával foglalkozik. 

Duális képzés keretében a diákok/tanulók szakmai gyakorlatokon jól felsze-
relt műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben kor-
szerű eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az 
internet a számítógép működése és rejtelmei vagy a programzás és a tele-
kommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, 
mivel keresett szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásokhoz jelen 
képzések biztos alapot adnak.

Informatika és távközlés

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUM KÉPZÉSBEN
Hajózási technikus
Kocsivizsgáló technikus
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
  Légi
  Hajózási
  Vasúti
  Közúti
Logisztikai technikus
  Logisztika és szállítmányozás
  Vasúti árufuvarozás
Postai üzleti ügyintéző
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

Ágazatok leírásai

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb 
számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés 
mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek 
kialakulása is megfigyelhető. 

A műszaki területen érintett szakmaterületek esetén közös műszaki ala-
pozás került meghatározásra, ez átjárhatóságot biztosít a különböző 
szakmaterületek között.

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sa-
játíthatják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak. Az 
alapozás végén a tanulónak lehetősége nyílik a különböző szakirányok 
közötti választásra. 

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiata-
lok a közlekedés és a szállítmányozás különböző területein tudnak el-
helyezkedni -úgymint hajózási terület, vasúti, légi és közúti fuvarozással 
összefüggő területek, szállítmányozás, logisztikai szervezés, komplex 
munkarörökben. A tanulók számára lehetöség van a szakirányú felsőfo-
kú tanulmányok folytatására is.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Közlekedés és szállítmányozás
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VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Fitness-wellness instruktor

Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportedző

Ágazatok leírásai

A sport ágazaton belül két képzés érhető el a diákok számára. Az egyik 
a fitness-wellness instruktor képzés, amely a szabadidősport, a másik a 
sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező képzés, amely sport-
ág-specifikusan a versenysport egyre növekvő szakember igényét törekszik 
kielégíteni.

A képzés során a diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és 
gyakorlati alapjaival, széles bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan 
alkalmas akár a munkaerőpiacon való helytállásra, akár a sporttudomány 
területén felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra.

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt sportlétesít-
ményekben, fitness termekben, korszerű eszközpark segítségével, valamint 
sportegyesületi keretek között sajátíthatják el a magas szintű gyakorlati és 
szakmódszertani ismereteket. A felnőtté válás során meghatározóvá válik a 
sportolás iránti elkötelezettség, felelősség más személyek iránt, az egészsé-
ges életmód, a rendszeres fizikai aktivitás iránti igény kialakítása.

Sport

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.
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Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész 
hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, 
eszközöket és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket . 
Hagyományos vagy CNCgépen alkatrészeket gyárt. A kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a 
mérés eredményétdokumentálja.

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek, vázak és tartószerkezetek 
előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények 
szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi. Tanulmányozza 
és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre, technológiákra vonatkozó dokumentációkat, 
terveket. Ismeri a szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő anyagismerettel 
rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ezek alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja 
az alapvető kéziszerszámokat és kisgépeket.

Szakmák leírásai

Épületgépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő. 
A központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő kiépíti és karbantartja a központi fűtéshez és a 
gázüzemű berendezésekhez tartozó vezeték és égéstermék-elvezetés rendszereit.

Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
A hegesztő különálló szerkezeti elemenként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket 
egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A hegesztés 
során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy mindkettővel egyesíti oly módon, hogy 
a munkadarabok között nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, 
önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára 
és a technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és 
kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, 
védőfelszereléseket.

Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Hegesztő

Épület- és szerkezetlakatos



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Szakmák leírásai

Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését,karbantartását, javítását 
végzi. Gépkönyvek alapján elvégzi a gépek, berendezések üzembe helyezését. Gépelemeket,egyszerű 
szerkezeteket kézi és gépi szerszámokkal műszaki dokumentáció alapjánösszeszerel. Az üzemelő 
berendezéseket időszakosan vizsgálja.

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. 
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket épít, 
elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követően előkészíti az 
épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos, festési munkálatokat.

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő 
alatt.
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és 
padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat 
burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. 
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a 
környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű 
felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési 
technológiák alkalmazásával önállóan, a munkavédelmi, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint 
végzi. Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai 
folyamatokban.

Festő, mázoló, tapétázó

Burkoló

Kőműves

Ipari gépész



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Szakmák leírásai

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
Az ács a legrégibb építő ipari 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.

Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részegységek összeépítését, gépjárművek külső 
szereléseit végzi. Karosszéria alvázak, önhordó karosszériák húzatópadon történő mérése és javítása is az ő 
feladata.

Specializált gép- és járműgyártás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
A járműfényező feladata a gépjárművek karosszériáinak felület előkészítése, felületkezelése, javítói vagy ipari 
fényezése.

Épületgépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely 
szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. 
Tervek alapján különböző csőanyagokból hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, 
vízgépészeti rendszer elemeket épít be a fürdőszobától az úszómedencéig.

Víz-és csatornarendszer -szerelő

Járműfényező

Karosszérialakatos

Ács



Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Technikum

4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.

Telefon: +36 42 512-340

E-mail cím: sipkay@chello.hu

OM szám: 203045/009

Weblap: www.sipkay.sulinet.hu

Iskolánk a megye, illetve a régió területén hagyományosan a legna-
gyobb múlttal és tanulólétszámmal rendelkező iskola a kereskedelem, 
turizmus- vendéglátás területén. Aktívan közreműködünk a megye és a 
város gasztronómiához köthető rendezvényeiben. Kollégáink és diákja-
ink rendre megmérettetik magukat országos szakmai versenyeken, ezzel 
biztosítva a modern szakmai trendek beépülését oktatásunkba. Több év-
tizedes kapcsolatunk a gazdálkodókkal biztosítja a sikeres együttműkö-
dést a duális szakképzésben.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Felvételi követelmények (választható idegennyelv: angol, német):

Két tanítási nyelvű tagozatokon: Minden jelentkező központi írásbeli felvételi vizsgát tesz matematikából és/vagy 
anyanyelvből. A közös írásbeli felvételi vizsga feladatlapjait abban a középiskolában írja meg, ahová az írásbelire a 
jelentkezési lapját beadta.
A felvételi eredmény számítása: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi matematika, informatika, magyar nyelv és iro-
dalom (átlag), történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredményeinek kétszerese (max. 100 hozott pontszám), 
valamint a felvételi vizsgán elért pontszám (max. 100 szerzett pontszám).

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazat: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0611
Kereskedelem

(Két tanítási nyelvű angol) 
5 év 32 fő

0612 Kereskedelem 5 év 32 fő

0613 Turizmus-vendéglátás 5 év 32 fő

0614 Turizmus-vendéglátás
(Két tanítási nyelvű német) 5 év 32 fő

A többi szakképesítésre felvételi vizsgát nem szervezünk! A felvételi rangsorolás alapja a 7. osztály év végi és a 8. osztály 
félévi matematika, informatika, magyar nyelv és irodalom (átlag), történelem és egy tanult idegen nyelv tantárgyi eredmé-
nyeinek kétszerezése (max. 100 hozott pontszám). A felvételi rangsor meghatározása a hozott pontszám alapján történik.

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

A felvételi vizsgák tervezett időpontja:  
Két tanítási nyelvű tagozatokon: 2021.01.23 10 óra  Egységes írásbeli felvételi vizsga (csak a technikumi  tagoza-
tunkra jelentkezőknek!)

Tanulmányi 
terület kódja: Szakmák: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0621 Kereskedelmi értékesítő 
(Kereskedelm ágazat) 3 év 32 fő

0622 Cukrász 
(Turizmus-vendéglátás ágazat) 3 év 32 fő

0623 Pincér-vendégtéri szakember 
(Turizmus-vendéglátás ágazat) 3 év 32 fő

0624 Szakács 
(Turizmus-vendéglátás ágazat) 3 év 32 fő



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
 Cukrász szaktechnikus
 Szakács szaktechnikus
 Turisztikai technikus
Idegenvezető
 Turisztikai szervező
 Vendégtéri szaktechnikus

Ágazatok leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tanulmányok során a hagyományos magyar vendégszeretet fogalmát tartalommal töltik meg, 
ugyanakkor az üzleti tevékenység alapjait is elsajátíthatják. 

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, át-
fogó elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi kör-
nyezetben, nyelvet tanulnak. Piacképes szakmák elsajátításával a gazdaság egy olyan területén 
szereznek bizonyítványt, amely az ország gazdaságában húzóágazatnak számít, komoly karrier-
lehetőséget biztosítva a továbblépéshez is.

A végzett tanulók könnyen el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon, hiszen a szakmaterületen 
belül a legkeresettebb szakmákat sajátítják el.

Turizmus-vendéglátás

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN 
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
 Gépjárműgyártás
 Általános gyártás
 Kereskedelmi logisztika
Kereskedő és webáruházi technikus

A kereskedelem az áruk rendszeres adásvétele, egy olyan tevékenység, amelynek eredményeként a ter-
mékek az előállítójuktól eljutnak a felhasználóhoz, azaz a fogyasztóhoz.

A szakmacsoporton belül kiemelt hangsúlyt kap a gyakorlatorientált duális képzés, amelynek során a ta-
nulók megismerik a pálya szépségeit, változatosságát, hasznosságát, fejlődésének irányát, a munkaterü-
leten dolgozók tevékenységét, annak távlatait. Megismerkednek új technológiákkal, digitális eszközökkel, 
amelyek a munkafolyamatokat segítik.

Előtérbe kerül a szakmai idegen nyelv elsajátítása. Ismereteket szereznek az áruforgalom lebonyolításá-
ról, az online értékesítés területéről, a klasszikus eladói tevékenységről, valamint a termelési és gazdál-
kodási folyamatokról.

Kereskedelem



Kereskedelem ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő.
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja 
a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru 
beszerzésére, átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására, a környezetvédelemre.

Szakmák leírásai

Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és 
gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az 
ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelő igényeire.

Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és 
gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett 
kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási 
eseményben szerepe van az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. 
A szakács élelmiszerekből ételeket, fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával, 
fűszerekkel, ízesítőkkel. A vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi 
konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közétkeztetésben, 
hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.

Turizmus-vendéglátás ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és 
gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, 
igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel 
vendégeire, kínál, utántölt, rendben tartja az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Cukrász

Szakács

Pincér- vendégtéri szakember

Kereskedelmi értékesítő



Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 4.

Telefon: +36 70/199-5667

E-mail cím: iskola@nyirszikszi.hu

OM szám: 203045/014

Weblap: www.nyirszikszi.hu

Az iskola több, mint 100 éves múlttal rendelkező közgazdasági kép-
zése mellett folyamatosan bővíti a képzési kínálatát. Intézményünk az 
érettségi, a verseny és a nyelvvizsgaeredmények, a felsőoktatásban 
továbbtanulók száma alapján, valamint a pedagógiai hozzáadott érté-
ket figyelembe véve az ország legjobb szakképző iskolái közé tartozik. 
Igyekszünk diákjainkat olyan használható tudással felvértezni, amely le-
hetőséget biztosít számukra a munkába állásra és a felsőfokú tanulmá-
nyok folytatására egyaránt.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazat: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0501 Gazdálkodás és menedzsment 5 év 80 fő

0502 Informatika és távközlés 5 év 48 fő

Felvételi követelmények: Írásbeli felvételi vizsgát szervezünk. Az általános 
iskolai tanulmányi (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen 
nyelv, fizika, földrajz tantárgyak 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi) 
eredményeket (max. 60 pont), továbbá a magyar nyelv és a matematika központi 
írásbeli vizsgák eredményét (max. 100 pont) vesszük figyelembe. A felvételi 
eljárás során elérhető pontszám maximális értéke 160 pont. A felvételi rangsor 
a felvételi eljárás során elért pontszámok alapján kerül összeállításra, azonos 
pontszám esetén az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszám dönt a sorrendről.

A felvételi vizsga: 
Központi írásbeli felvételi vizsga magyar nyelvből és matematikából. 

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv, német nyelv.

Kollégium: biztosított



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAKÉPZÉS 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magában. 
A képzések az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, in-
formatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújtanak a tanulók számára, 
ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató vállalatoknál és az államigazgatási 
intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és ügyviteli szakember 
utánpótlást.

A képzés során a pénzügyi-számviteli, valamint a vállalkozási ügyviteli ügyin-
téző választható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek e 
területek sajátosságaival. Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon 
a tanulóknak kiváló lehetősége nyílik arra, hogy az oktatási intézményben 
elsajátított elméleti ismeretanyagot vállalatoknál, intézményeknél egészítsék 
ki az adott szakma gyakorlati ismereteivel.

A tanulmányok során a tanulókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a 
rendszerszemlélet, valamint megismerik az üzleti kommunikáció alapjait, 
kapcsolatokat építhetnek ki akár jövőbeni munkahelyeikkel is.

Ágazatok leírása

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Gazdálkodás és menedzsment



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Infokommunikációs hálózatépítő és  üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus
Távközlési technikus

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magá-
ban. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak.Az ágazat az informatikai 
rendszer és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejleszté-
sen és tesztelésen túl, a távközlésig szélesspektrumban kínál lehetőségeket a 
fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel  de külö-
nösen a számítógéppel megvalósított információkezeléssel, azaz az információ 
megszerzésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és 
továbbításával foglalkozik. 

Duális képzés keretében a diákok/tanulók szakmai gyakorlatokon jól felszerelt 
műhelyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű esz-
közpark segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az inter-
net a számítógép működése és rejtelmei vagy a programozás és a telekommuni-
káció. Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett 
szakemberek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásokhoz jelen képzések biztos ala-
pot adnak.

Informatika és távközlés

Ágazatok leírása

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi SZC Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium

4450 Tiszalök, Ady Endre utca 35.

Telefon: +36 42 278-456

E-mail: titkarsag@teleki-tlok.sulinet.hu

OM szám: 203045/005

Weblap: www.teleki-tlok.sulinet.hu

A Teleki és előd intézménye évtizedek óta gyönyörű zöldövezetben 
várja a szakmát elsajátítani akaró tanulókat. A korszerű módszertani 
tudással rendelkező oktatóknak köszönhetően jó eredményt érünk el 
az iskolába hátránnyal érkező tanulók felzárkóztatása, piacképes szak-
mák oktatása terén. Kiemelt feladatként kezeljük a tanulói lemorzso-
lódás csökkentését, az iskolát végzettség nélkül elhagyók oktatásba 
történő visszavezetését, valamint a partnereinkkel való kapcsolattar-
tást.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0302 Közlekedés és szállítmányozás 5 év 16 fő

0301 Rendészet és közszolgálat 5 év 16 fő

Ágazatfüggetlen dobbantó osztály 1-2 év 12 fő

Felvételi  követelmények:

Felvételi vizsgát nem tartunk. A felvétel alapja az általános iskolai tanulmányi eredmény. 
A felvételi rangsor meghatározásakor az általános iskola 7. évfolyam év végi és a 8. év 
félévi tanulmányi eredmények átlagát vesszük alapul, a jelentkezett tanulók rangso-
rolása ezek alapján történik. Az átlagot a következő tantárgyak jegyei alapján számít-
juk: magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, a tanult idegen nyelv, matematika.

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv, német nyelv           

Kollégium: biztosított

Tanulmányi 
terület kódja: Szakmák: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0311

Kőműves
Burkoló

Festő, mázoló, tapétázó 
(Építőipar ágazat)

3 év 32 fő

0312 Kereskedelmi értékesítő 
(Kereskedelem ágazat) 3 év 32 fő



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI 
KÉPZÉSBEN

Közszolgálati technikus
 Közigazgatási ügyintéző
 Rendészeti technikus

Az ágazat a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakmákat foglalja magába.

A közszolgálati (rendészeti , rendvédelmi, közigazgatási) ismertekre épülő képzések az ága-
zat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani.

Az adott szakterület az érdeklődő, i l letve elkötelezett f iatalokat neveli és oktatja.

A képzés során a közigazgatás, i l letve a rendészet választható szakmairányoknak megfele-
lően a f iatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a leendő válasz-
tott hivatás fontosabb szakmai elemeivel.

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhetnek a 
büntetés -végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, valamint a kormány-
hivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Rendészet és közszolgálat

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUM KÉPZÉSBEN
Hajózási technikus
Kocsivizsgáló technikus
Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus
  Légi
  Hajózási
  Vasúti
  Közúti
  Logisztikai technikus
  Logisztika és szállítmányozás

  Vasúti árufuvarozás
Postai üzleti ügyintéző
Vasútforgalmi szolgálattevő technikus

Ágazatok Leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb számban van szükség jól képzett 
műszaki szakemberekre. A fejlődés mellet t a különféle szakterületek specializálódása és új szakterüle-
tek kialakulása is megf igyelhető. 

A műszaki területen érintet t szakmaterületek esetén közös műszaki alapozás került meghatározásra, ez 
átjárhatóságot biz tosít a különböző szakmaterületek között .

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajátíthatják el , amelyek valamennyi 
műszaki szakmában azonosak. Az alapozás végén a tanulónak lehetősége nyí l ik a különböző szakirá-
nyok közötti választásra.

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és a szállítmányozás 
különböző területein tudnak elhelyezkedni -úgymint hajózási terület, vasúti, légi és közúti fuvarozással össze-
függő területek, szállítmányozás, logisztikai szervezés, komplex munkarörökben. A tanulók számára lehetöség 
van a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is.

Közlekedés és szállítmányozás



Szakmák Leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kereskedelem ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. 
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, 
készletkezelésére, állagmegóvására, a környezetvédelemre.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni,szereti a változatos kihivásokat, öztözni a 
kereskedelem dinamizmusa, fontos számára a hosszútávú karrierlehetőség.

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség 
megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő alatt.
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal, és 
padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-, lábazat burkolatait 
készíti, azokat javítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít, javít, bont.

Burkoló

Kereskedelmi értékesítő

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával 
rövidebb idő. 
A kőműves hozza létre az épületek alapjait, legfőbb szerkezeteit, boltíveket és boltozatokat, lépcsőket 
épít, elvégzi a külső és belső vakolást. Keze nyomán lesz a tervből valóságos szerkezet, ezt követően 
előkészíti az épület befejezéséhez szükséges egyéb építőipari burkolási, szerelési, asztalos, festési 
munkálatokat.

Kőműves

Építőipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat beszámításával 
rövidebb idő. 
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása 
a környezet hatásaival szemben. A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen 
a szakszerű felületdiagnosztika, majd a felület előkezelése - előkészítése. Tevékenységét a kézi és 
gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a munkavédelmi, környezetvédelmi, és biztonsági 
előírások szerint végzi. Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az 
építőipari technológiai folyamatokban.

Festő, mázoló, tapétázó



Nyíregyházi SZC Tiszavasvári Szakképző Iskola és Kollégium

4440 Tiszavasvári, Petőfi u. 1.

Telefon: +36 70/199-5641

E-mail cím: vpkszk.iskola@gmail.com

OM szám: 203045/007

Weblap: www.vpkszk.sulinet.hu

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

A szakképzés területén 1946 óta jelentős szerepet töltünk be Tiszavas-
vári vonzáskörzetében. Az iskola az elmúlt hetvenöt év alatt többször is 
képes volt megújítani képzési rendszerét, kielégítve a térség munkaadó-
inak igényét, ezáltal tanulók ezreinek adott biztos megélhetést nyújtó 
szakmát. Tanműhelyeinkben a legmodernebb eszközökkel folyik az ok-
tatás, modern számítógépekkel és multimédiás berendezésekkel segítjük 
tanulóink munkáját.



Felvételi követelmények: Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik.

A felvételi vizsgák tervezett időpontja: Nincs felvételi vizsga

Idegennyelv-oktatás: angol, német Kollégium: biztosított

Egyéb információk:

A tanulmányi területekre egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0031 Gépészet 5 év 16 fő

0033 Rendészet és közszolgálat 5 év 16 fő

Tanulmányi 
terület kódja: Szakmák: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0012 Divatszabó 
(Kreatív ágazat) 3 év 32 fő

0013 Gépi és CNC forgácsoló 
(Gépészet ágazat) 3 év 16 fő

0014 Hegesztő 
(Gépészet ágazat) 3 év 32 fő

0016  Szociális ápoló és gondozó 
(Szociális ágazat) 3 év 16 fő



Ágazatok Leírásai

A technikai és technológiai fejlődés következtében egyre nagyobb 
számban van szükség jól képzett műszaki szakemberekre. A fejlődés 
mellett a különféle szakterületek specializálódása és új szakterületek 
kialakulása is megfigyelhető.

A műszaki terület szakmái esetén a képzés első részében közös mű-
szaki alapozó oktatásban vesznek részt a tanulók. Ez átjárhatóságot 
biztosít a különböző szakmaterületek között.

A közös műszaki alapozás során a tanulók azokat az ismereteket sajá-
títják el, amelyek valamennyi műszaki szakmában azonosak és szüksé-
gesek. Az alapozás végén a tanulóknak lehetőségük nyílik a különböző 
szakirányok közötti választásra.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket vonz 
a magasszinten automatizált technológia, szeretnek szerelni, a szerve-
zési feladatokat is szívesen végzik , akik szeretnek alkotni, szerszámo-
kat használni. Jó választás azoknak a f iataloknak is, akik nyitottak arra, 
hogy tanulmányaikat szakirányú felsőfokú intézményben folytassák .

Gépészet

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Gépésztechnikus
 CAD-CAM
 Ipar
 Vegyipar
  Gépgyártás-technológiai technikus
  Légijármű-műszerész technikus
  Légijármű-szerelő technikus
  Vasútijármű-szerelő technikus

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Ágazatok Leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Közszolgálati technikus
 Közigazgatási ügyintéző
 Rendészeti technikus

Az ágazat a magánbiztonsági, a rendészeti és a rendvédelmi szakmákat foglalja 
magába.

A közszolgálati (rendészeti , rendvédelmi, közigazgatási) ismertekre épülő képzések 
az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak biztosítani.

Az adott szakterület az érdeklődő, illetve elkötelezett f iatalokat neveli és oktatja.

A képzés során a közigazgatás, il letve a rendészet választható szakmairányoknak 
megfelelően a f iatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya sajátosságaival, a 
leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel.

A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók megismerkedhet-
nek a büntetés -végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, vala-
mint a kormányhivatalok tevékenységének legfontosabb elemeivel.

Rendészet és közszolgálat



Szakmák Leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.

Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az 
adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását, meghatározva 
az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai adatokat. A 
szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket . Hagyományos vagy 
CNCgépen alkatrészeket gyárt. A kész munkadarabok méreteit ellenőrzi, a 
mérés eredményétdokumentálja.

Gépi és CNC forgácsoló

Gépészet ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A hegesztő különálló szerkezeti elemenként készült gépalkatrészeket, 
szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások 
alkalmazásával. A hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy 
mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között nem oldható 
fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos, önálló szabálykövető 
magatartással tanulmányozza és értelmezi a munka tárgyára, céljára és a 
technológiára vonatkozó dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a 
kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez használatos gépeket, szerszámokat, 
mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

Hegesztő



Szakmák Leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Kreatív ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő alatt.

Választható szakmairányok: női szabó szakmairány, férfi szabó szakmairány. 
A divatszabó a szín és forma a divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy 
konfekcionált öltözéket állít elő. Egyedi terméknél megrendeléstől az 
értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. Iparban a konfekcionált 
termékek széles skáláját készíti.

Szociális ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 
2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
A szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biztosító szociális 
intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környezetében, gondozói 
munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, egészségi, mentális vagy fizikai 
állapotuk miatt segítségre szoruló (idősek, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, 
szenvedélybetegek, hajléktalansággal küzdő) személyeket ápol és gondoz.

Divatszabó

Szociális ápoló és gondozó



Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum

4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.

Telefon: +36 70/199-5711

E-mail cím: info@nyszcevisz.hu

OM szám: 203045/010

Weblap: www.nyszcevisz.hu

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Az „ÉVISZ” a régió egyik meghatározó középiskolája, ahol építőipar, kör-
nyezetvédelem és vízügy ágazatban képezünk technikusokat. Diákjaink 
hagyományosan jól szerepelnek az Ágazati Szakmai Érettségi Vizsgatár-
gyak Versenyén és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken, ennek 
köszönhetően az elmúlt években iskolánk első helyezett lett a Környezet-
védelem – vízgazdálkodás szakmai rangsorban. Tanulóink közül sokan mű-
szaki egyetemeken, főiskolákon folytatják tanulmányaikat. Az itt végzett 
technikusok el tudnak helyezkedni szakmájukban, vagy önálló vállalkozó-
ként tudnak dolgozni.



Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0701 Építőipar 5 év 64

0702 Környezetvédelem és vízügy 5 év 64

Felvételi követelmények: A tanulók valamennyi megjelölt tanulmányi területen 
felvételi vizsgát tesznek. A központi írásbeli felvételi vizsga matematikai és anya-
nyelvi feladatsort tartalmaz.

A felvételi vizsga: Központi írásbeli magyar nyelv és matematika tantárgyakból.

Egyéb információk: A felvételi összesített pontszáma az általános iskolai tanulmá-
nyi eredményekből számított hozott pontszámból és a központi írásbelin szerzett 
pontokból adódik össze.

Kollégium: biztosított



Ágazatok leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Az építőipar azon iparágak gyűjtőneve, amelyek az épített környezetet hozzák 
létre. Az építőipar az emberrel együtt fejlődött, létesítményei körülvesznek 
bennünket a mindennapokban (utak, hidak, alagutak, felhőkarcolók, családi-
házak).

Az ágazat meghatározó súlyú az ország gazdaságában, sőt napjainkban szinte 
minden nemzetgazdaság meghatározó iparága. 

Duális képzés keretében a diákok a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt mű-
helyekben, vállalati és külső építési helyszíneken, munkavégzés közben kor-
szerű berendezések és eszközök segítségével sajátíthatják el a magas szintű 
ismereteket.

Azon tanulóknak ajánljuk az építőipar szakképesítéseit, akik szeretnek a sza-
badban dolgozni, alkotni, létrehozni akarnak és látni kívánják annak eredmé-
nyét.

Építőipar

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAKÉPZÉS 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Hídépítő és -fenntartó technikus

Magasépítő technikus

Mélyépítő technikus

Útépítő, vasútépítő és -fenntartó technikus



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAKÉPZÉS 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Környezetvédelmi technikus

 Természetvédelem
 Hulladékhasznosító és -feldolgozó
 Környezetvédelem
 Igazgatás

Vízügyi technikus
 Területi vízgazdálkodó
 Települési vízgazdálkodó
 Vízgépészet

Ágazatok leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

A képzésben a környezet- és természetvédelem, vízügy, hulladékgazdálkodás vá-
lasztható szakirányoknak köszönhetően a fiatalok megismerkednek a természeti 
és épített környezet sajátosságaival, valamint a környezetkárosító hatásokkal. 

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól felszerelt laboratóriumok-
ban, vállalati helyszíneken és külső helyszíni mérések által, korszerű eszközpark 
segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket. A felnőtté válással kialakul 
a környezettudatos szemlélet, és a felelősségérzet a bennünket körülvevő kör-
nyezetért és a különböző természeti és épített környezeti értékek megőrzéséért.

Környezetvédelem és vízügy



Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium 

4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

Telefon: +36 70/199-5726

E-mail: suli@wesselenyi-nyh.sulinet.hu 

OM szám: 203045/011

Weblap: www.wmk.hu 

A Wesselényi a megye egyik legnagyobb tanulólétszámmal rendelkező is-
kolája.

Piacképes szakmákat kínálunk, így tanulóink gyakorlati képzése a város 
nagyvállalatainál és a KKV szektorban történik. Külföldi gyakorlati tapasz-
talatszerzésre is lehetőséget biztosítunk az Erasmus+ program keretében 
pl. Olaszországban, Portugáliában.

Modern, felújított iskola-komplexumban (saját, jól felszerelt tanműhelyek, 
kollégium, sportcsarnok) tanulhatnak diákjaink. A nevelés-oktatás terüle-
tén folyamatos a fejlődés, a nevelőtestület innovatív szemlélettel rendel-
kezik.

Élénk a sport- és a kulturális élet, támogatjuk a diákok kreatív kezdemé-
nyezéseit pl. tekerd! csoport működése. Városunk diákpolgármestere is is-
kolánk tanulója.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0801 Kreatív 5 év 16 fő

0802 Informatika és távközlés 5 év 32 fő

0803

0804

Vegyipar (Gumiipari technikus)

Vegyipar (Műanyag-feldolgozó technikus)
5 év 32 fő

0805 Fa-és bútoripar 5 év 16 fő

0806

0807

Szépészet (Fodrász)

Szépészet (Kozmetikus technikus)
5 év 64 fő

Tanulmányi 
terület kódja: Szakmák: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0855 Asztalos 
(Fa-és bútoripar ágazat) 3 év 32 fő

0852 Villanyszerelő 
(Elektronika és elektrotechnika ágazat) 3 év 32 fő

0851 Elektronikai műszerész 
(Elektronika és elektrotechnika ágazat) 3 év 16 fő

0853 Abroncsgyártó 
(Vegyipar ágazat) 3 év 32 fő

0854 Divatszabó 
(Kreatív ágazat) 3 év 16 fő

Felvételi  követelmények: 
 A rangsorolás a 7. és 8. osztályban elért tanulmányi eredmények alapján. 

A felvételi vizsga tervezett időpontja: felvételi vizsgát nem tartunk

Idegennyelv-oktatás: angol vagy német Kollégium: biztosított



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Divat-, jelmez- és díszlettervező
  Divattervező
Jelmez- és díszlettervező
Könnyűipari technikus 
  Bőrfeldolgozó-ipar
 Cipőkészítő
 Ortopédiai cipész
 Ruhaipar

A kreatív terület azon szakképesítéseit fogja össze, amelyekhez kreativitás, kézügyesség 
és fantázia szükséges. A kreatív ágazathoz tartozó képzések során olyan szakemberek 
lépnek a munkaerőpiacra, akik érdekesebbé, színesebbé teszik világunkat, megmutatják 
szépségének teljes palettáját.
A képzés során a fiatalok megismerkednek a Bőrfeldolgozó-ipar termékeinek sokszínű-
ségével, a Ruha- és Textilipar technikáival. Duális képzés keretében a szakmai gyakor-
latokon jól felszerelt külső helyszínen, vállalati képzőhelyeken megismerik a választott 
szakmairány hagyományos, kézi gyártás folyamatait, valamint a korszerű eszközpark se-
gítségével sajátíthatják el a magas szintű gyártás-technológiai ismereteket. A felnőtté 
válás során meghatározóvá válik a sokoldalú, kreatív gondolkodás.

Ágazatok leírásai

Kreatív

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Manapság a szépségiparnál csak az informatika fejlődik gyorsabban és dinamikusabban. 

A növekedés Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors fejlődése a szépsé-
giparban is szükségessé tette a magas technológiai tudást.

Az ágazatban tudással megalapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható szol-
gáltatásra van szükség valamennyi területen, ezért a kozmetikus, a fodrász és a kézés lá-
bápoló szakemberek technikusi képzés keretében a szakképzettség megszerzése mellett 
érettségi bizonyítványt is szereznek.

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

Szépészet

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Fodrász
Kéz- és lábápoló technikus
  Kézápoló és körömkozmetikus
  Speciális lábápoló
Kozmetikus technikus



Ágazatok leírásai

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
Infokommunikációs hálózatépítő és  üzemeltető technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus
Távközlési technikus

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs szakmákat foglalja magá-
ban. Rendkívül dinamikusan fejlődő területe az iparnak.Az ágazat az informatikai 
rendszer és alkalmazásüzemeltetéstől, a hálózatépítésen át, a szoftverfejlesztésen 
és tesztelésen túl, a távközlésig szélesspektrumban kínál lehetőségeket a fiatalok 
számára, akik egyébként is nagyon nyitottak e terület felé.

Az informatika önálló tudományág, amely a különböző eszközökkel  de különösen 
a számítógéppel megvalósított információkezeléssel, azaz az információ megszer-
zésével, gyűjtésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbítá-
sával foglalkozik. 

Duális képzés keretében a diákok/tanulók szakmai gyakorlatokon jól felszerelt mű-
helyekben, modern vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű eszköz-
park segítségével sajátíthatják el a magas szintű ismereteket.

Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel az internet 
a számítógép működése és rejtelmei vagy a programzás és a telekommunikáció. 
Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakem-
berek a munkaerőpiacon. Továbbtanulásokhoz jelen képzések biztos alapot adnak.

Informatika és távközlés

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Gumiipari technikus

Műanyag-feldolgozó technikus

Papírgyártó és -feldolgozó, csomagolószer-gyártó technikus

  Csomagolószer-gyártó

 Papírgyártó és -feldolgozó

Vegyész technikus

 Általános laboráns

 Termelési folyamatirányító 

Ágazatok leírásai

A szakmaterület a vegyipari, gyógyszeripari, műanyagipari, gumiipari és pa-
píripari területeket fogja össze. 

A főleg természettudományi ismeretekre épülő képzések biztosítják, hogy 
ezen iparágak legkorszerűbb szakmai ismereteit sajátítsák el a tanulók, ez-
által a magas hozzáadott értéket teremtő hazai vegyipar szakember után-
pótlásai legyenek.

A képzés során a vegyipar, gyógyszeripar, műanyagfeldolgozó ipar, gumi-
ipar, papír- és feldolgozóipar választható szakirányoknak köszönhetően a 
fiatalok megismerkednek e területek sajátosságaival.

Vegyipar

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Faipari technikus

Ágazatok leírásai

A Fa- és bútoripar ágazat életpályák számtalan szakmáját fogja össze. Mind-
ben közös, hogy alkotó, kreatív munkával hoz létre használati tárgyakat, me-
lyek hétköznapjainkban nélkülözhetetlenek, kényelmünket szolgálják, hasz-
nálatuk biztonságot és sok örömöt okoz.

Épületek alkotóelemeitől kezdve (pl. fa alapanyagú falazóelemek, nyílászá-
rók) a tároló- és ülőbútorokon át (iroda-, konyha-, lakószobaszekrények, 
asztalok, ülőgarnitúrák, ágyak, székek) a műalkotásokig (szobrászat, faragás, 
intarziák, díszletek) rendkívül széles a skála.

Az iparágban elsősorban hazai alapanyagokból exportképes termékek ké-
szülnek. A gyárak, üzemek, műhelyek az ország egész területén megtalál-
hatók.

A duális képzésben résztvevő diákok modern, jól felszerelt műhelyekben 
gyakorolhatják a kézműves praktikákat, de ipari környezetben elsajátíthatják 
a legfrissebb digitális CNC technikával működő berendezések kezelését is. 

A fa- és bútoripari szakmát azon fiataloknak ajánljuk, akik szépérzékkel ren-
delkeznek, fogékonyak a design iránt, szeretnek fa-, bőr és textilanyagokkal 
elmélyülten, önállóan alkotómunkát végezni, s büszkék azok eredményére.

Fa-és bútoripar

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Szakmák leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Fa- és bútoripar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 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 rendeltetésű és szerkezetű 
bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, javítását és  felújítását 
végzi.

Asztalos

Elektronika és elektrotechnika ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi 
végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő. 
Lehetséges szakmairányok: épületvillamosság szakmairány, villamos hálózat szakmairány, 
villamos készülék és berendezés szakmairány. 
A villanyszerelő épületek, létesítmények és hálózatok hagyományos és intelligens villamos és 
napelemes rendszerének kialakítását végző szakember. Az ipari és kommunális létesítmények 
villamos berendezésének szerelése során kapcsoló- és elosztóberendezést telepít, ipari energia 
elosztó vezetéket, szabadvezetéket, kábelt, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést 
szerel, javít. Feladatkörébe tartozik a villamos ellenőrző mérések, vizsgálatok és beállítások 
elvégzése is.

Villanyszerelő

Elektronika és elektrotechnika ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi 
végzettséggel 2 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek 
előzetes tudás és gyakorlat beszámításával rövidebb idő.
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. Eltérő mérési eredmények esetén feladatai közé tartozik a hibák megkeresése 
és megszüntetése (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek). Ismeri 
és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai, illetőleg a korszerű ESD (elektrosztatikus kisülés 
elleni) védelmi előírásokat.

Elektronikai műszerész



Szakmák leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
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Vegyipar ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves 
képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul. Az abroncsgyártó végzettséggel 
rendelkező a gumiipari keverőberendezések használatával a gumitermékek előállítását 
végzi, ismeri a felépítő gépek és vulkanizáló berendezések technológiáját.

Abroncsgyártó

Kreatív ágazat alapfokú iskolai végzettséggel 3 éves-, érettségi végzettséggel 2 éves képzése, 
amely szakképzettség megszerzésével zárul. Felnőtteknek előzetes tudás és gyakorlat 
beszámításával rövidebb idő alatt.
Választható szakmairányok: női szabó szakmairány, férfi szabó szakmairány. A divatszabó a 
szín és forma a divatirányzatoknak megfelelő egyedi vagy konfekcionált öltözéket állít elő. 
Egyedi terméknél megrendeléstől az értékesítésig a gyártás teljes folyamatát alkalmazza. 
Iparban a konfekcionált termékek széles skáláját készíti.

Divatszabó



Nyíregyházi SZC Zay Anna Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Család u. 11. 

Telefon: +36 70/199-5765

E-mail cím: titkarsag@zay.hu

OM szám: 203045/008

Weblap: www.zay.hu

A Zay Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb szociális és egészségügyi 
szakképző intézménye. 

Az iskola kiemelt céljai között szerepel a tanulók teljes személyiségének fej-
lesztése mellett a felsőfokú tanulmányokra és a szakképesítésekre történő 
felkészítés. A gyakorlati képzés a duális képzőpartnereknél történik, mely 
biztosítja, hogy munkavállalóként önálló, felelősségteljes munkát végezze-
nek.

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu



Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Tervezett képzések a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi 
terület kódja: Ágazatok: Képzés 

időtartama:
Felvehető 
létszám:

0901 Egészségügy 5 év 64 fő

0902 Szociális 5 év 32 fő

Felvételi követelmények: A 9. évfolyamra: 7. osztály év végi és 8. osztály fél év ered-
ményeinek beszámítása. Részletes felvételi szabályzat az iskola honlapján érhető el.

Idegennyelv-oktatás: angol nyelv vagy német nyelv

Kollégium: Lányok számára biztosított, a fiúk elhelyezésére a centrum fiú kollé-
giumaiban van lehetőség. 

Egyéb információk:

A felvételt nyert tanulók egészségügyi alkalmassági vizsgálaton kötelesek részt-
venni.



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Egészségügyi asszisztens
 Audiológiai asszisztens
 Endoszkópos asszisztens
 Fogászati asszisztens
 Gyógyszertári asszisztens
 Kardiológiai és angiológiai asszisztens
 Klinikai neurofiziológiai asszisztens
 Perioperatív asszisztens
 Radiográfiai asszisztens
Egészségügyi laboráns
 Klinikai laboratóriumi asszisztens
 Szövettani asszisztens
Gyakorló ápoló
Mentőápoló
Rehabilitációs terapeuta
 Fizioterápiás asszisztens
 Gyógymasszőr

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a leendő szakem-
bereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző diagnosztikai és terá-
piás területeken végzik munkájukat. Tevékenységüket team tagjaként gyako-
rolják, hiszen együtt, egymás munkáját támogatva lehetnek eredményesek a 
gyógyító tevékenységben. A középfokú egészségügyi szakképzettségű szak-
emberek a teammunka során elsősorban a felsőfokú végzettségű egészségtu-
dományi szakemberekkel (pl. BSc és MSc ápolók, szülésznők, gyógytornászok, 
mentőtisztek, dietetikusok, laboratóriumi és diagnosztikai analitikusok, stb.), 
valamint az orvosokkal együttműködve látják el feladataikat. Az ágazatban 
végzettek feladata az egyes korosztályok egészségének megőrzése, betegsé-
gének megelőzése, betegek, sérültek ellátása, ápolása, gondozása, a betegek 
felépülésének támogatása, rehabilitációja.

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi laboratóriumi 
munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek meg a f iatalok. Duális 
képzés keretében a szakmai gyakorlatokon — kórházakban, klinikákon, ren-
delőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, illetve a mentőszolgálatnál — 
sajátíthatják el a magas szintű szakmai ismereteket. Kiemelkedő lehetőség az 
okleveles technikus képzés (pl. az Általános ápoló képzés esetében), melynek 
során a tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, 
így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőokta-
tási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A felnőt-
té válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a felelősségvállalás 
egészséges, illetve beteg embertársainkért.

Ágazatok leírásai

Egészségügy



VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN

Kisgyermekgondozó, -nevelő
Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens
Szociális és rehabilitációs szakgondozó

Ágazatok leírásai

Nyíregyházi Szakképzési Centrum
4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 10-12.

www.nyiregyhaziszc.hu | centrum@nyiregyhaziszc.hu

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást is –, 
a gyermek védelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellá-
táshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, 
szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismeretek elsajátítása 
lehetővé teszi a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, ne-
velését, fejlődésének támogatását. A képzést követően továbbá a f iatal a se-
gítségre, támogatásra szoruló gyermekek, f iatalok, valamint az egészségügyi, 
mentális és/vagy szociális problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő 
egyének, családok és közösségek szakszerű ellátásában is képes lesz közre-
működni. Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szol-
gáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megteremtése a cél. 
A képzés során a f iatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, nevelés, fej-
lesztés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, gyermekek személyes, 
szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. Elsajátít-
ják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. A gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelőszülői hálózatokat is –, 
javítóintézetekben, valamint a szociális intézményekben eltöltött gyakorlato-
kon betekintést nyernek a működésbe, megismerik az összetett ellátórendszer 
sajátosságait, az ellátottakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és 
speciális elemeit.

Szociális



EGÉSZSÉGÜGY

RENDÉSZET ÉS 
KÖZSZOLGÁLAT

ELEKTRONIKA ÉS 
ELEKTROTECHNIKA

SZÉPÉSZET

KREATÍV

VEGYIPAR

KÖZLEKEDÉS ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS

INFORMATIKA 
ÉS TÁVKÖZLÉS

SPORT



FA-  ÉS 
BÚTORIPAR

SZOCIÁLIS

TURIZMUS-
VENDÉGLÁTÁS

GAZDÁLKODÁS ÉS 
MENEDZSMENT

KERESKEDELEM

ÉPÍTŐIPAR

SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS 
JÁRMŰGYÁRTÁS

KÖRNYEZETVÉDELEM 
ÉS VÍZÜGY

GÉPÉSZET



Nyíregyházi SZC Bánki Donát 
Műszaki Technikum és Kollégium

Nyíregyházi SZC 
Széchenyi István 

Technikum és Kollégium

Nyíregyházi SZC 
Tiszavasvári Szakképző 

Iskola és Kollégium

Nyíregyházi SZC Bencs László 
Szakképzőiskola

Nyíregyházi SZC 
Teleki Blanka 

Szakképző Iskola és 
Kollégium

Specializált gép- és jármű-
gyártás

Gépészet 

Elektronika és elektrotech-
nika

Ágazatfüggetlen orientációs 
előkészítő 

osztály

Ágazatfüggetlen dobbantó 
osztály

Gazdálkodás és me-
nedzsment

Informatika és távköz-
lés

Közlekedés és 
szállítmányozás

Rendészet és 
közszolgálat

Ágazatfüggetlen 
dobbantó osz-

tály

Gépészet

Rendészet és köz-
szolgálat

Nyíregyházi SZC Bánki Donát 
Műszaki Technikum és Kollégium

Nyíregyházi SZC 
Széchenyi István 

Technikum és Kollégium

Nyíregyházi SZC 
Tiszavasvári Szakképző 

Iskola és Kollégium

Nyíregyházi SZC Bencs László 
Szakképzőiskola

Nyíregyházi SZC 
Teleki Blanka 

Szakképző Iskola és 
Kollégium

Specializált gép- és jármű-
gyártás

Gépészet 

Elektronika és elektrotech-
nika

Ágazatfüggetlen orientációs 
előkészítő 

osztály

Ágazatfüggetlen dobbantó 
osztály

Gazdálkodás és me-
nedzsment

Informatika és távköz-
lés

Közlekedés és 
szállítmányozás

Rendészet és 
közszolgálat

Ágazatfüggetlen 
dobbantó osz-

tály

Gépészet

Rendészet és köz-
szolgálat



Nyíregyházi SZC 
Tiszavasvári Szakképző 

Iskola és Kollégium

Nyíregyházi SZC Bencs László 
Szakképzőiskola

Ágazatfüggetlen orientációs 
előkészítő 

osztály

Ágazatfüggetlen dobbantó 
osztály

Gépészet

Rendészet és köz-
szolgálat

Nyíregyházi SZC Sipkay 
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