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Tisztelt Szülők, Kedves Fiatalok! 

Az embernek, ha csak a médiából tájékozódik, olyan érzése támad, mintha bizonyos szavak, mint a 

munka, a tudás, a becsület, a szorgalom, értéküket vesztve kimentek volna a divatból. Mégis, ha a 

felszín mögé nézünk, felismerjük, hogy ezek a „divatjamúlt” kifejezések vezetnek el ahhoz, hogy 

ráébredjünk, hogy mi az igazán fontos az életben, mi vezethet el az elégedett és boldog élethez: a 

tanulás, a szorgalom és az igyekezet, hogy új értéket teremtsünk. Mi, a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal és a Kecskeméti Szakképzési Centrum munkatársai ebben akarjuk segíteni 

Önöket: hogy olyan iskolát és foglalkozást tudjanak választani maguknak, illetve gyermekeiknek, 

mely elvezet ahhoz a sikerhez, amit csak a jól végzett és megbecsült munka jelenthet. 

Ma a média azt sugallja, hogy a sikeres emberek fáradság nélkül érik el a sikert, de gondoljanak csak 

arra, mi lenne a világból, ha eltűnnének a munkáskezek? Ha nem épülnének házak, nem járnának a  

járművek, gondozatlanok maradnának a földek? Ezért valljuk, hogy Magyarország legfontosabb 

erőforrása, a magyar gazdaság alapja a becsülettel végzett munka, s aki képességeinek megfelelő 

foglalkozást választ magának, elsajátítja annak titkait, biztos alapra építi jövőjét. A választáshoz és a 

tanuláshoz kínáljuk fel a Kecskeméti Szakképzési Centrum, mint a Nemzetgazdasági Minisztérium 

fenntartásában működő állami intézmény, amely mindenki számára elérhető, segítségét: tudásunkat 

és képzéseinket a megújuló, emberközpontú szakképzés jegyében. 

2015. november hónap 

Palotás József 
főigazgató-helyettes 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
 

 

 

A Kecskeméti Szakképzési Centrum szakképző intézményei a 2016/2017-es tanévre a 

következő képzéseket hirdetik és ajánlják a pályaválasztó fiatalok számára 

  



Kecskeméti Szakképzési Centrum Gáspár András Szakközépiskolája és Szakiskolája 

203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Hunyadi János tér 2. 

Telefon, fax száma: 76/480-744; 76/487-928 

E-mail címe: gaspar@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.agaspar.hu 

Igazgató: Gubán Gyula 

Pályaválasztási felelős: Madariné Ádám Györgyi 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 

felvettek létszáma: 

331 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,25 

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 

forma 

Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Közlekedés 

Autószerelő, 

Autóelektronikai 

műszerész 

710 nappali 4+1 34 

Építészet 
Magasépítő 

technikus 
720 nappali 4+1 17 

Nyomdaipar 
Nyomdai 

gépmester 
740 nappali  17 

Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

Kiadványszerkesztő 750 nappali  17 

Szépészet Fodrász 760 nappali 4+1+1 17 

Szépészet Kozmetikus 770 nappali 4+1+1 17 

Közszolgálat 
Rendészeti 

irányultság 
780 nappali 4 68 

 

Szakgimnáziumi felvételi követelmények: A közlekedés, az építészet, a nyomdaipar, a szépészet és 
a képző és iparművészet ágazati képzéseknél: 
egészségügyi alkalmasság és sikeres felvételi eredmény 
a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgán. 
A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% 
+ hozott pontok 50%. A hozott pontok kiszámítása a 7. 
osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye 
alapján történik az alábbi tantárgyakból: matematika, 
magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, 
fizika. (+ kémia, biológia a szépészet ágazatra 
jelentkezőknél). 
A rendészet ágazatban: egészségügyi alkalmasság 
(szemüvegesség, színtévesztés, asztma, cukorbetegség, 
csökkent hallásképesség a szakirányú továbbtanulásnál 
kizáró ok), sikeres felvételi eredmény a felvételi eljárást 



megelőző írásbeli vizsgán és a testnevelés erőnléti 
felmérésen. 
A felvételi pontok számítása: felvételi eredmények: 50% 
+ testnevelés erőnléti felmérés 25% + hozott pontok 
25%. 
A hozott pontok kiszámítása a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály első félévi eredménye alapján történik az alábbi 
tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv, testnevelés.  

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 

vizsgákon: 

szakértői vélemény alapján javasolt mentesség 
biztosítása 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 

 

Egységes írásbeli felvételi vizsga: 
2016. január 16. 1000-1300 óra  
(pótnap: 2016. január 21. 1400-1600 óra) 

Testnevelés alkalmassági vizsga (rendészet ágazatra 
jelentkezőknek): 

2016. február 23. és február 25. 1400-1600 óra 
(pótnap: 2016. március 1. 1400-1600 óra) 
(a honlapon nyilvánosságra hozott beosztás szerint) 

Külön értesítést nem küldünk, a felvételi beosztását a 
honlapon tesszük közzé! 
Az erőnléti felmérés követelményei: kötélmászás, 
hanyattfekvésből felülés hajlított térdekkel, 
fekvőtámasz, ütemezett 20 méteres ingafutás, 
gurulóátfordulás előre és hátra. 

Nyílt napok időpontjai: 2015. 11. 13 hétfő- 15.00 órától, 2015.11.16. hétfő 15.00 

órától 

Kollégiumi férőhelye: van 

Egyéb megjegyzés: - 

 
Szakközépiskola (volt szakiskola) 

 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám 
Képzési 

forma 

Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Közlekedés 
Gépjármű 

mechatronikus 
711 nappali 3 16 

Közlekedés 

Járműkarosszéria 

előkészítő, 

felületbevonó 

712 nappali 3 16 

Közlekedés 
Motorkerékpár 

szerelő 
713 nappali 3 16 

Közlekedés Járműfényező 714 nappali 3 16 

Közlekedés Karosszérialakatos 715 nappali 3 28 

Építészet 
Kőműves és 

hidegburkoló 
721 nappali 3 56 

Építészet Szárazépítő 722 nappali 3 28 

Építészet 
Festő, mázoló és 

tapétázó 
723 nappali 3 28 

Építészet Ács 724 nappali 3 16 



Gépészet Ipari gépész 731 nappali 3 16 

Gépészet 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
732 nappali 3 28 

Gépészet 

Központifűtés- és 

gázhálózat-

rendszerszerelő 

733 nappali 3 28 

Gépészet 

Víz-, csatorna- és 

közmű-

rendszerszerelő 

734 nappali 3 16 

Nyomdaipar Könyvkötő 741 nappali 3 16 

Faipar Kárpitos 791 nappali 3 16 

Szakközépiskolai felvételi követelmények: nincs írásbeli felvételi vizsga 
Követelmény: egészségügyi és pályaalkalmasság, 
választott szakmának megfelelő egészségügyi 
alkalmasság, valamint pályaalkalmasság. 
A felvételi pontszámok kiszámítása: a hozott pontok 
alapján történik. 
A hozott pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály 
első félévi eredményei alapján számítjuk az alábbi 
tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv, fizika. 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 

vizsgákon: 

szakértői vélemény alapján javasolt mentesség 
biztosítása 

Köznevelési Híd programban rész vesz: igen 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: A járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó és a 
gépjármű mechatronikus szakképesítésekre 
jelentkezőket pályaalkalmassági beszélgetésre és 
gyakorlati készségfelmérésre várjuk, amelynek 
keretében a jelentkezők szakmaválasztásának okairól, 
kommunikációs képességeiről és motiváltságáról 
tájékozódunk. 
Pályaalkalmassági beszélgetés: 2016. február 22-24.  
Külön értesítést nem küldünk, a beosztását a 
honlapon tesszük közzé! 

Nyílt napok időpontjai: 2015. 11. 13 hétfő- 15.00 órától, 2015.11.16. hétfő 15.00 

órától 

Kollégiumi férőhelye: van 

Egyéb megjegyzés: A hiányszakmákat tanuló diákok a tanulmányi 
eredménytől függően havi 10 ezer-30ezer Ft  
ösztöndíjat kaphatnak. (Iskolánkban oktatott 
hiányszakmák: épület-és szerkezetlakatos, ács, 
kőműves- és hidegburkoló.) 
A szakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség 
van a tanulmányok folytatására a 2 éves érettségi 
vizsgára felkészítő képzésünkön (nappali és esti 
tagozaton). 

  



Kecskeméti Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Szakközépiskolája és Szakiskolája 
203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 63. 

Telefon, fax száma: 76/481 622; 76/485 971 

E-mail címe: kando@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.kkando.hu 

Igazgató: Juhász Imre 

Pályaválasztási felelős: Lugosi István 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

300 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: Szakgimnázium: 3,8; Szakközépiskola: 3,0 

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 
forma 

Képzési 
időtartam (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Villamosipar és 
elektronika 

Elektronikai 
technikus 

510 nappali 4+1 34 

Faipar Faipari technikus 520 nappali 4+1 17 

Gépészet 
Gépgyártás-
technológiai 
technikus 

550 nappali 4+1 34 

Képző-és 
iparművészet 

Képző-és 
iparművészet: 
Festő, Grafikus, 
Kerámiaműves, 
Szobrász 

540 nappali 4+1 34 

Gépészet 
Mechatronikai 
technikus 

514 nappali 4+1 34 

Gépészet 
Mechatronikai 
technikus (két 
tanítási nyelvű) 

515 nappali 4+1 17 

Informatika 
Műszaki 
informatikus 

560 nappali 4+1 34 

Könnyűipar 
Ruhaipari 
technikus 

530 nappali 4+1 17 

 
Szakközépiskola ( volt szakiskola) 
 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám Képzési forma 
Képzési 

időtartam (év) 
Felvehető 

létszám (fő) 

Faipar Asztalos 526 nappali 3+2 28 

Gépészet 
Finommechanikai 
műszerész 

518 nappali 3+2 24 

Gépészet Gépi forgácsoló 551 nappali 3+2 24 

Gépészet Hegesztő 552 nappali 3+2 24 

Villamosipar és 
elektronika 

Mechatronikus 
karbantartó 

516 nappali 3+2 20 

Könnyűipar Női szabó 536 nappali 3+2 12 

Gépészet Szerszámkészítő 553 nappali 3+2 20 



Villamosipar és 
elektronika 

Villanyszerelő 512 nappali 3+2 12 

Felvételi követelmények: Szakgimnázium: hozott tanulmányi eredmények, 
központi írásbeli, pályaalkalmassági (művészeti). 
Szakközépiskola: hozott tanulmányi eredmények, 
pályaalkalmasság. 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

szakértői vélemény alapján írásbeli felvételihez kérhető 

Köznevelési Híd programban rész vesz: - 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
 

Szakgimnázium: központi írásbeli 2016.01.16. 10.00. óra 
Szakgimnázium művészeti pályaalkalmassági: 
2016.02.20. 9.00. óra 
Két tanítási nyelvű idegen nyelv: 2016.02.22.,23.,24. 
13.00. óra 
Szakközépiskola pályaalkalmassági: 2016.02.22.,23.,24. 
13.00. óra 

Nyílt napok időpontjai: 2015. november 12.,17.,19., 9.00. óra 

Kollégiumi férőhelye: Minden felvett tanuló számára biztosítjuk a kollégiumi 
férőhelyet. 

Egyéb megjegyzés: A Duális Szakképzésben 9. évfolyamtól a 
hiányszakmákban az első félévben 10 ezer Ft., a második 
félévtől tanulmányi eredménytől függően 10-30 ezer Ft. 
ösztöndíjat fizetünk. Hiányszakmák a 2016/17-es 
tanévben: asztalos, finommechanikai műszerész, 
hegesztő, női szabó, villanyszerelő. 

 

  



 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Virágh Gedeon Szakközépiskolája és Szakiskolája 
203041 

Címe: 6090 Kunszentmiklós, Apostol Pál u. 2-6. 

Telefon, fax száma: 76/550-180 

E-mail címe: viragh@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.viragh-szki.sulinet.hu 

Igazgató: Bernáth Judit 

Pályaválasztási felelős: Takácsné Nagy Anikó 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

72 fő 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,0 

 

Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 

 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 
forma 

Képzési 
időtartam (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Informatika 
Gazdasági 
informatikus 

101 nappali 4 34 

Gépészet 
Mechatronikai 
technikus 

102 nappali 4 34 

Rendészet 

nincs - rendőr 
tiszthelyettes 
szakképzés 
belügyminisztériumi 
iskolákban 

103 nappali 4 34 

 

Szakközépiskola (volt szakiskola) 

 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám Képzési forma 
Képzési 

időtartam (év) 
Felvehető 

létszám (fő) 

Gépészet Hegesztő 104 nappali 3  

Építészet 
Kőműves és 
hidegburkoló 

105 nappali 3  

Kereskedelem Eladó 106 nappali 3  

Könnyűipar Női szabó 107 nappali 3  

 

Felvételi követelmények: tanulmányi átlag alapján 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

- 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
 

nincs 

Nyílt napok időpontjai: 2015. november 12. 

Kollégiumi férőhelye: nincs 

Egyéb megjegyzés: A matematika, idegen nyelv valamint a szakmai 
tantárgyak oktatása csoportbontásban történik.  
Az iskola a gyakorlati oktatást az informatika, ill. 
gépészet szakmacsoport esetében teljes egészében 



intézményi gyakorlóhelyen (informatikai gyakorlóterem, 
mechatronikai szaktanterem, mechatronikai labor) 
biztosítja. 
A rendészeti szakmai képzés szakmai elméleti és 
gyakorlati tárgyainak oktatását a kunszentmiklósi 
rendőrkapitányság munkatársai látják el. Rendészeti 
szakközépiskolai érettségivel rendelkező tanulók 
továbbtanulása esetén, a rendészeti szakmai 
érettségizettek rendőr tiszthelyettes szakképzésébe a 
szakközépiskolai képzés beszámít, a képzési idő, az ő  
esetükben 1,5 év. 
Iskolai étkeztetés megszervezése valamennyi tanuló 
esetén igény szerint történik, hátrányos helyzetűek 
ingyenes tankönyvellátás és kedvezményes étkeztetés 
biztosítása mellett. 
Az intézmény, működő diákönkormányzattal és 
könyvtárral rendelkezik, munkáját diák- önkormányzati 
patronáló tanár, illetve könyvtáros segíti. 
Iskolánk a hagyományos oktatási módszerek mellett új 
oktatási módszereket is használ a tanulói 
eredményesség növelése érdekében: tanulói 
együttműködésre építő, eltérő adottságú tanulókat 
együtt fejlesztő, ill. az önálló tanulói ismeretszerzésre és 
ismeretfeldolgozásra építő pedagógiai módszerek 
alkalmazásával. 
Intézményünk kiemelten támogatja a hátrányos 
helyzetű tanulók érettségi vizsgához, ill. 
szakképesítéshez juttatását. 

 

  



 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája 
203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. 

Telefon, fax száma: 76/492-104; 76/492-112 

E-mail címe: szgya@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.szent-gyorgyi.hu 

Igazgató: Pongóné Kovács Erika 

Pályaválasztási felelős: Csepeliné Pálfi Eszter 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

122 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga:  

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 
forma 

Képzési 
időtartam (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Egészségügy  
Gyakorló ápoló, 
gyakorló 
mentőápoló 

251 
(angol) 

nappali 4+1 34 

Egészségügy  
Gyakorló ápoló, 
gyakorló 
mentőápoló 

252 
(német) 

nappali 4+1 34 

Szociális  
Kisgyermekgondozó,
- nevelő 

253 
(angol) 

nappali 4+1 17 

Szociális  
Kisgyermekgondozó,
- nevelő 

254 
(német) 

nappali 4+1 17 

Sport 
Fitness-wellness 
instruktor/ 
sportedző 

255 nappali 4+1 34 

Egészségügy (két 
tanítási nyelvű 
magyar-angol) 

Gyakorló ápoló 256 nappali 5+1 17 

Egészségügy (két 
tanítási nyelvű 
magyar-német) 

Gyakorló ápoló 257 nappali 5+1 17 

 

Felvételi követelmények: 251, 252, 253, 254-es tagozatkódok esetében: 

• központi írásbeli felvételi vizsga (50%) 

• tanulmányi eredmény (50%) 
255-ös tagozatkód esetében: 

• központi írásbeli felvételi vizsga (50%) 

• tanulmányi eredmény (25%) 

• gyakorlati felvételi vizsga (25%) 
256, 275-es tagozatkódok esetében: 

• központi írásbeli felvételi vizsga (50%) 

• tanulmányi eredmény (25%) 

• szóbeli felvételi vizsga (25%) 
 



Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

Amennyiben a tanuló a központi írásbeli felvételi vizsgán 
valamelyik felvételi tárgyból fel van mentve az értékelés 
alól, akkor a másik tantárgyi eredménye 200 %-ban 
számít az őszpontszám kialakításánál. 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 2016. január 16. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi 
vizsga 
2016. január 21. 14.00 óra Pótló központi írásbeli 
felvételi vizsga 
2016. február 16. 14.00 óra Szóbeli felvételi vizsga a két 
tanítási nyelvű osztályba 
2016. február 17. 14.00 óra Pótló szóbeli felvételi vizsga 
a két tanítási nyelvű osztályba 
2016. február 18. 14.00 óra Pótló szóbeli felvételi vizsga 
a két tanítási nyelvű osztályba 
2016. február 19. 14.00 óra Gyakorlati felvételi a 
köznevelési típusú sportiskolába 
2016. február 20. 09.00 óra Pótló gyakorlati felvételi a 
köznevelési típusú sportiskolába 

Nyílt napok időpontjai: 2015. november 04. 14.00 óra és 2015. november 11. 
14.00 óra 

Kollégiumi férőhelye: van 

Egyéb megjegyzés: Amit nyújtani tudunk tanulóinknak: 
- matematika, informatika, idegen nyelv, 

tanulásmódszertan tantárgyak oktatása 
csoportbontásban 

- kommunikáció, önismeret, személyiségfejlesztés 
kiscsoportban 

- jól felszerelt könyvtár  
- modern informatikai eszközök 
- sportolási lehetőségek: torna, atlétika, kosárlabda, 

valamint magas színvonalon felszerelt kondicionáló 
terem  

- szakmai gyakorlatok megszervezése, gyakorlóhely 
biztosítása 

- többféle szakkör a tanulók igényeinek megfelelően 
(kémia, biológia, környezetvédelem stb.) 

- menza 
- kollégiumi ellátás  
- az érettségi, majd az 5. tanév végén letett sikeres 

szakmai vizsga után egészségügyi, szociális, oktatási 
szakirányú emelt szintű szakképzés 

 

  



 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája 

203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Katona József tér 4. 

Telefon, fax száma: 76/508-277; 76/508-242 

E-mail címe: kada@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.kada-kkt.sulinet.hu 

Igazgató: Körmöczi Bulcsú 

Pályaválasztási felelős: Nagy Ildikó 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 

felvettek létszáma: 
110 fő 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,9 

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 

forma 

Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Közgazdaság  311 (angol) nappali 4+1 51 

Közgazdaság  312 (német) nappali 4+1 17 

Ügyvitel  313 (angol) nappali 4+1 17 

Ügyvitel  314 (német) nappali 4+1 17 

Közgazdaság (két 

tanítási nyelvű 

magyar- angol) 

 315 nappali 5+1 34 

 
 
 

Felvételi követelmények: Központi írásbeli felvételi matematikából és magyar 

nyelvből. Szóbeli felvételi csak a két tanítási nyelvű 

képzésre van, idegen nyelvi képességeket, készségeket, 

általános intelligenciát pontozunk. 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 

vizsgákon: 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő diákok 

esélyegyenlőségét biztosítjuk a felvételi eljárás során, 

amennyiben ilyen irányú kérelmüket és a szakértői 

vizsgálati eredményüket mellékelik a felvételi lapjukhoz. 

Az írásbeli felvételi dolgozat értékelése során 

figyelembe vesszük a szakértői véleményt, amelyről 

határozatot hozunk. Ha szakértői vélemény alapján a 

tanulót mentesítették valamelyik tantárgyból, akkor az 

adott rész nélkül határozzuk meg a százalékos 

eredményt. 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 



Felvételi vizsgák tervezett időpontja: Központi írásbeli vizsga iskolánkban 2016. január 

16.(szombat), 10.00 óra. Pótló írásbeli felvételi 2016. 

január 21. (csütörtök) 14 óra. Szóbeli felvételi vizsga a 

két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek 2016. 

február 25-én lesz. 

Nyílt napok időpontjai: 2015. október 20. és 2015. november 3. 14 óra 30 

perctől 16 óráig. 

Kollégiumi férőhelye: A Kecskeméti SZC Kollégiumában a lányok a Nyíri út 73. 

szám alatti telephelyen (Szent-Györgyiben), a fiúk a Nyíri 

út 32. telephelyen (Széchenyiben) kapnak elhelyezést. 

Egyéb megjegyzés: - 

 

  



 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 

Szakközépiskolája és Szakiskolája 

203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Nyíri út 32. 

Telefon, fax száma: 76/485-311; 76/481-361 

E-mail címe: titkarsag@szechenyi-kkt.sulinet.hu; 

szechenyi@kecskemetiszc.hu 

Honlap: www.ifovendip-suli.hu 

Igazgató: Mester László Barnabás 

Pályaválasztási felelős: Mester László Barnabás 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 

felvettek létszáma: 

597 fő 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,5-4,5 

 

Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 

forma 

Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Vendéglátás-

turisztika (két 

tanítási nyelvű 

magyar-német) 

Turiszikaiszervező 

értékesítő 
410 nappali 5+1 34 

Vendéglátás-

turisztika 

Vendéglátásszervező-

vendéglős 
420 nappali 4+1 34 

 

Szakközépiskola ( volt szakiskola) 

 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám Képzési forma 
Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Vendéglátás-
turisztika 

Pincér 430 nappali 3+2 28 

Vendéglátás-
turisztika 

Szakács 440 nappali 3+2 56 

Vendéglátás-
turisztika 

Vendéglátó 
eladó 

450 nappali 3+2 28 

Vendéglátás-
turisztika 

Cukrász 460 nappali 3+2 28 

 

Felvételi követelmények: központi írásbeli vizsga 

szóbeli elbeszélgetés és alkalmassági vizsga 

pályaalkalmassági vizsga 

általános iskola 7. év végi és 8. félévi tanulmányi 

eredmények 



Idegen nyelv oktatás: német, angol nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 

vizsgákon: 

időhosszabbítás, számológép és laptop használata a 

csatolt szakértői vélemény alapján 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 2016. január 16. 10-12 óra központi írásbeli vizsga 

szakgimnáziumba jelentkezők részére 

2016. január 21. 14 óra pótló központi írásbeli vizsga 

szakgimnáziumba jelentkezők részére 

2016. február 18. 14 óra szóbeli elbeszélgetés és 

alkalmassági vizsga szakgimnáziumba jelentkezők 

részére 

2016. február 22. 14 óra pályaalkalmassági vizsga 

szakközépiskolába jelentkezők részére 

2016. február 25. 14 óra pótfelvételi mind kettő iskola 

típusnál 

Nyílt napok időpontjai: 
2015. november 02. 14:00 

2015. november 16. 14:00 

Kollégiumi férőhelye: van 

Egyéb megjegyzés: - 

 

  



 

Kecskeméti Szakképzési Centrum Móricz Zsigmond Szakképző Iskolája 

203041 

Címe: 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 65. 

Telefon, fax száma: 76/441-592; 76/441-592 

E-mail címe: moricz@kecskemetiszc.hu 

Honlap: http://kecskemetiszc.hu/moricz/welcome.htm 

Igazgató: Horváth Ágnes 

Pályaválasztási felelős: Varga Róbert 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 

felvettek létszáma: 

196 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,25 

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakközépiskola ( volt szakiskola) 
 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám 
Képzési 

forma 

Képzési 

időtartam (év) 

Felvehető 

létszám (fő) 

Kereskedelem- 

marketing, 

üzleti 

adminisztráció 

Eladó 900 nappali 3 16 

Gépészet 
Épület- és 

szerkezetlakatos 
901 nappali 3 16 

Gépészet Gépi forgácsoló 902 nappali 3 16 

Gépészet Hegesztő 903 nappali 3 16 

Építészet 
Kőműves- és 

hidegburkoló 
904 nappali 3 16 

Mezőgazdaság 
Mezőgazdasági 

gépész 
905 nappali 3 16 

Vendéglátás-

turisztika 
Pincér 906 nappali 3 16 

Vendéglátás-

turisztika 

Vendéglátó-

eladó 
907 nappali 3 16 

 

Felvételi követelmények: előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat és tanulmányi 
eredmény (8. évfolyam I. félév) 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

- 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: nincs 

Nyílt napok időpontjai: 2015. november 11. (szerda) 0800 órától 

Kollégiumi férőhelye: megoldható 

Egyéb megjegyzés: - 



Kecskeméti Szakképzési Centrum Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája 
203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Kvarc utca 2.  

Telefon, fax száma: 76/482-511 

E-mail címe: lestar@kecskemetiszc.hu 

Honlap: lpki-kecskemet.hu 

Igazgató: Szabó Ivett 

Pályaválasztási felelős: Bognár Zsoltné 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

96 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,2 

 
Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 2016/2017. tanévre 
 
Szakgimnázium (volt szakközépiskola) 
 

Ágazat Szakképesítés Kódszám 
Képzési 
forma 

Képzési 
időtartam (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Kereskedelem 
Kereskedő 
Logisztikai 
ügyintéző  

820 nappali 4+1 34 

Képző- és 
iparművészet 

Dekoratőr 830 nappali 4+1 17 

 
Szakközépiskola (volt szakiskola) 
 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám Képzési forma 
Képzési 

időtartam (év) 
Felvehető 

létszám (fő) 

Kereskedelem-, 
marketing, 
üzleti 
adminisztráció 

Eladó 810 nappali 3 34 

 

Felvételi követelmények: Szakgimnázium: központi felvételi, plusz az általános 
iskolai eredmények. 
Szakközépiskola: az általános iskolai eredmények. 
Dekoratőr képzésben külön pályaalkalmasság 
(kézügyesség, kreativitás). 

Idegen nyelv oktatás: angol, német nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

a jogszabály által előírtak szerint a központi felvételi 
vizsgán 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: Központi írásbeli felvételi: 2016. január 16. szombat  
Pályaalkalmassági a képző- és iparművészet ágazatra 
2016. február 15-16.  

Nyílt napok időpontjai: november 17. kedd délelőtt november 24. délelőtt 

Kollégiumi férőhelye: megoldható 

Egyéb megjegyzés: - 

 

  



Kecskeméti Szakképzési Centrum Speciális Szakiskolája 
203041 

Címe: 6000 Kecskemét, Erzsébet körút 73. 

Telefon, fax száma: 76/322-829; 76/417-908   

E-mail címe: spcialis@kecskemetiszc.hu 

Honlap: - 

Igazgató: Török Anita 

Pályaválasztási felelős: Tóthné Rézman Györgyi 

2015/2016. tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

26 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,6 

 
Szakiskola (volt speciális szakiskola) 
 

Szakmacsoport Szakképesítés Kódszám 
Képzési 
forma 

Képzési 
időtartam (év) 

Felvehető 
létszám (fő) 

Könnyűipar 
Lakástextil 
készítő 

601 nappali 2 13 

Gépészet 
Bevontelektródás 
kézi ívhegesztő 

602 nappali 2 13 

Építőipar Szobafestő 603 nappali 4 13 

Mezőgazdaság Kerti munkás 604 nappali 2 13 

 

Felvételi követelmények: általános iskolai végbizonyítvány, orvosi alkalmasság, 
szakértői javaslat 

Idegen nyelv oktatás: nincs 

SNI tanulóknak kedvezmények a felvételi 
vizsgákon: 

nincs 

Köznevelési Híd programban rész vesz: nem  

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: nincs 

Nyílt napok időpontjai: 2015. november 20.; 2016. január 20. 

Kollégiumi férőhelye: megoldható 

Egyéb megjegyzés: minden szakma 1 éves előkészítő szakasszal kezdődik 

 

  



Kamarai Hírek 

Ebben rovatban a szakmaválasztást segítő rövid írásokat közlünk. 

 

Mit jelent a duális képzés? 

 

Duális képzés alatt olyan képzési formát értünk, melynek keretében az elméleti képzés iskolákban, a 

gyakorlati képzés pedig gazdálkodónál (üzemekben, vállalkozóknál) történik. A gazdálkodónál és az 

iskolában folyó képzés kiegészíti egymást. Az iskolákban az általános műveltséget és a szakmai 

elméleti tárgyakat oktatják, valamint 9. évfolyamon a tanműhelyben folyó gyakorlati képzés során a 

szakmai alapok elsajátítása történik meg. 

A gyakorlati (üzemi) képzésben -gazdálkodónál- pedig a szakmai képességek fejlesztésén és a 

szakmai gyakorlati ismeretek elsajátításán van a hangsúly. 

Az iskola és a gazdálkodó célja egy magasan képzett szakembergárda létrehozása, valamint az 

általános és szakmai műveltség helyes arányának kialakítása korszerű és modern ismeretanyag 

elsajátításával. 

A duális képzés előnye a tanuló számára, hogy közvetlen kapcsolat alakul ki a tanuló és a munkaerő-

piac között, és valós munkakörnyezetben sajátíthatja el a szakma alapjait. 

A gazdálkodó számára is előnyt jelent a duális képzés, hiszen lehetősége van közvetlenül a tanulói 

közül biztosítani a szakmai utánpótlását. 

 

Mi is az a tanulószerződés? 

 

A gazdálkodó szervezeteknél folyó képzés esetén lehetőség van tanulószerződés kötésére. 

A tanulószerződés, a gazdálkodó szervezet és a tanuló közötti gyakorlati képzés céljából megkötött 

írásbeli szerződés. Érvényes tanulószerződés esetén a tanuló szakmai gyakorlati képzését a 

gazdálkodó szervezet, szakmai elméleti képzését a szakképző iskola végzi. Tartalmilag mind a 

gazdálkodó szervezet, mind a tanuló részére jogokat és kötelezettségeket fogalmaz meg. 

A tanulószerződés már 9. évfolyamtól megköthető, továbbá felnőttoktatás keretében, nappali, esti 

és levelező munkarendben folyó képzésben is. 

 

Tanulószerződést az a tanuló köthet, aki: 

 

• tanulói jogviszonnyal rendelkezik 

• az első, bizonyos esetekben további, állam által elismert szakképesítését szerzi meg 

• megfelel az előírt egészségügyi, ill. pályaalkalmassági feltételeknek 

• sikeres szintvizsgát tett, amennyiben az előírás 

 

Miért jó a tanulónak, ha tanulószerződést köt? 

 

• mert a munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzésben részesül 

• mert rendszeres havi díjazást kap 

• mert társadalombiztosítási szabály szerint biztosítottá válik 

• mert a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek 

 

Milyen juttatások illetik meg a tanulót? 

 

• félévente emelkedő pénzbeli juttatás a tanulószerződés teljes időszakára, beleértve a 



tanítási szüneteket is 

• kedvezményes étkeztetés 

• munkaruha, védőfelszerelés, tisztálkodási eszköz 

• változó képzőhely esetén útiköltség-térítés 

 

Melyek a tanuló kötelességei a tanulószerződéses gyakorlati képzésben? 

 

A tanuló köteles a gyakorlati napokon, a képzőhelyen időben megjelenni. A képzésre vonatkozó 

utasításokat végrehajtja, a szakmai-gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja, 

nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekeit 

veszélyeztetné. 

 

Tanulmányi ösztöndíj, hiányszakmák: 

 

A biztosabb elhelyezkedésen túl kiegészítő ösztöndíj jár a tanulószerződéses juttatáson felül a 

hiányszakmát tanuló diáknak. 

Ennek mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. 

A második félévétől kezdődően a tanulmányi átlageredménytől függően emelkedik: 

 

Tanulmányi átlag:  Ösztöndíj mértéke: 

2,51 - 3,0  10 000 Ft/hó 

3,01 - 3,5  15 000 Ft/hó 

3,51 - 4,0  20 000 Ft/hó 

4,01 - 4,5  25 000 Ft/hó 

4,51 - 5,0  30 000 Ft/hó 

 
Nem részesülhet ösztöndíjban: 
 

• a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi 

átlageredményt ért el 

• a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt 

• a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát 

• a tanuló az adott tanévben a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 

 

2016/2017-es tanév hiány-szakképesítései: 

 

Asztalos, Autóelektronikai műszerész, Cukrász, Épület és szerkezetlakatos, Faipari technikus, Festő, 

mázoló, tapétázó, Gazda, Gépgyártástechnológiai technikus, Gyakorló ápoló, Hegesztő, Húsipari 

termékgyártó, Ipari gépész, Kőműves és hidegburkoló, Mezőgazdasági gépész, Női szabó, Szakács, 

Szerszámkészítő, Szociális gondozó és ápoló, Villanyszerelő, Vízügyi technikus. 

 


