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Köszönt!
 
 Köszöntöm azokat a Tanulókat, Szül!ket akik kézbe fogják 
kiadványunkat! Jó döntés! Jó döntést hoznak, ha a tanulást 
választják, mert a tudás az egyetlen út a boldoguláshoz. 
 Fejet hajtunk mindenki el!tt, aki szakmáját mesterfokon m"veli, 
legyen az szakács vagy újságíró, cukrász vagy grafikus, hiszen jó 
szakemberekre az élet minden területén szükség van.
 Szakmák széles spektrumát kínáljuk az els! szakmát választó 
tanulóktól az érettségizett diákokig, a tanulással az általános 
iskolában nehezen megbirkózóktól a kiváló eredményekkel 
érkez!kig, mindenki részére. Hisszük, hogy a szakma szeretete 
meghozza a tudás utáni vágyat is.  Hisszük, hogy a „sok kudarctól 
megkérgesedett, kiábrándult fiatalok érdekl!dése, önbizalma is 
felkelthet!, önbecsülésük er!síthet!, ha sikerül megtalálnunk a 
megfelel! motivációs „eszközt”.
  Iskoláink szellemisége, tanáraink felkészültsége, szeretete 
garancia arra, hogy valóban mesterekké váljanak gyermekeink. 
Elkísérjük !ket az els! szakmunkás vizsgától a fels!fokú 
tanulmányokig. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a szakma 
kiválóságai kerülnek ki intézményeinkb!l. 
Szeretettel várunk minden érdekl!d!t, járjuk be közösen ezt az 
utat!

Dorsánszki Zsolt Csabáné
ügyvezet! igazgató
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CukrászIntézményünkr!l

ÖSSZEFOGÁS-TISZK

„ÖSSZEFOGÁSSAL a versenyképes és az eredményes szakképzésért!”
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Alapfokú 
szakképzések



A televíziós m"sorokban sokszor látni, hogy a tortakészítés 
elmélyült alkotói tevékenység is lehet, ha el tudunk rugaszkodni a 
hagyományos névnapi és születésnapi vendégvárástól. Népszer" 
családtag, barát is lehet, aki az édességr!l gondoskodni tud, s ha 
ennek szellemében szeretne megismerkedni a cukrásztechnológiai 
alapm"veletekkel,  félkész termékek el!állításával, intézményünkben 
a helye. Cukrászképzésünk tanulói ezentúl nemcsak a termeléshez 
alkalmassá tett nyersanyagokkal, eszközökkel, gépekkel, 
cukorkészítmények el!állításával ismerkednek, hanem a bevonó 
anyagok készítésével és feldolgozásával, gyümölcsök tartósításával, 
töltelékek, tészták készítésével, feldolgozásával és sütésével is. 
A tanulók a technológiai el!írások szabályainak betartásával, 
uzsonnasüteményeket, teasüteményeket, esztétikus, ötletes 
díszmunkákat, hidegcukrászati készítményeket, bonbonokat, 
tányérdesszerteket készítenek. OKJ-s képzésünket azoknak 
ajánljuk, akik kreatívak, szorgalmasak, munkabírók, megbízhatóak, 
precizitásra törekednek, és jó kézügyességgel bírnak.

Al
ap

fo
k

Cukrász

             30 %                                        70%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 
  
  Továbbtanulás:
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Jó állóképességgel bíró fiataloknak ajánljuk középszint" 
képzésünket, olyanoknak, akik odafigyelnek a küls! megjelenésükre, 
jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, megbízhatóak, precizitásra 
törekednek. Szorgalmat, munkabírást, kitartást igényl! szak-
ma révén intézményünk a pályára való felkészítés jegyében 
megismerteti a diákokat az értékesítési és szolgáltatási feladatokkal, 
a vendégek által igényelt, és ajánlott termék udvarias és szakszer" 
felszolgálásával, valamint olyan, a való életben is hasznosítható 
kapcsolódó szolgáltatásokkal, mint a vendégek fogadásának 
társadalmi szabályai, ültetési rendek, protokoll-el!írások. A szakmai 
alapozás, mint a választék ismertetése, az ételek és italok ajánlása, 
a rendelés felvétele mellett diákjaink már a tanulmányaik alatt is 
odafigyeléssel és gondossággal járnak el, amikor a felszolgálandó 
étel és ital min!ségének, mennyiségének és h!mérsékletének 
szabályait, és azok hibátlan megvalósítását gyakorolják.

Al
ap

fo
k

Pincér

             30 %                                        70%                                   3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

  Munka: 

  Továbbtanulás:

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös
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A f!z!m"sorok sztárjainak nyomdokán ezen képzésünket 
mindenkinek ajánljuk, aki az ételekkel jó barátságban van, vagy 
szeretne maga is otthonosan mozogni a konyhában. Diákjaink 
a korszer" vendéglátás követelményeinek sorában olyan, a 
mindennapi bevásárlás és étkezés szempontjából is elemi készséget 
gyakorolhatnak, mint az étlap és a menü összeállítása, napi ajánlatok, 
étrendjavaslatok kidolgozása. Oktatási anyagunk kiegészül 
ugyanakkor különleges ételek elkészítésével, adagolásával, 
díszítésével, valamint tálalásával. Ezen ismeretek elsajátítását, 
és a pályát is azoknak ajánljuk, akik szorgalmasak, elhivatottak, 
fejl!d!képesek, munkabírók, fejlett mozgáskoordinációval 
rendelkeznek, megbízhatóak, pontosságra és felel!sségtudatra 
törekednek, és jó állóképességgel bírnak. 

Al
ap
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k

Szakács

             30 %                                        70%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  Továbbtanulás:12



A jó bornak nem kell cégér - tartja a mondás, így a jó társaság, nagy 
beszélgetések élményének felidézésével ajánljuk természetkedvel! 
fiataloknak a borász képzést, mint tradicionális és nemes 
pályára felkészít! kurzust. A pincészetek h"sít! és szakavatott 
világába invitáló alapfokú képzés résztvev!i megtanulják a sz!l! 
feldolgozását, az erjesztési és kezelési munkákat, el!készületi-, 
pince- és terítési m"veleteket, valamint a palackozást is. 
Laboratóriumi ismeretek mellett egyéb, a szakmához szükséges 
eszköz, gép kezelését, karbantartását is elsajátítják diákjaink, 
tanulmányaik kitérnek a munka- és környezetvédelmi, biztosítási, 
adminisztrációs feladatokra is. 

Al
ap

fo
k

Borász

             40 %                                        60%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Akik kreatívak, szeretnek alkotni, jó a kézügyességük, és 
van szépérzékük, továbbá jó állóképességgel bírnak, érdemes 
elgondolkodniuk a fodrász szakma elsajátításán, mely az 
alapfogásokon túl számos extravagáns hajviselet kialakítására 
is képessé tesz. A képzésre való jelentkezést azoknak különösen 
ajánljuk, akik saját vállalkozás létrehozásában gondolkodnak 
jöv!jüket illet!en, ahol majd irányíthatják, szervezhetik és 
ellen!rzhetik saját szépségszalonuk menetét. Ez az a szakma, amiben 
egy fiatal bármikor kiteljesedhet. A szakmai ismeretek tanítása során 
kitérünk a leend! fodrászok vállalkozással kapcsolatos gazdasági, 
vállalkozástani és marketing tevékenységeire is. Tanulóink nívós 
fodrászversenyek keretében bizonyíthatják megszerzett tudásukat. 

Al
ap

fo
k

Fodrász

             30 %                                        70%                                    2 év 

10. évfolyam elvégzése

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 
  
  Továbbtanulás:
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A nyolcadik évfolyam utáni középfokú képzést azoknak ajánljuk, 
akik jó kommunikációs készséggel rendelkeznek, megbízhatóságot, 
sugároznak, precizitásra törekednek, és jó kézügyességel bírnak, 
vagy mindezen képességeket fejleszteni szeretnék. Célunk olyan 
szakemberek képzése, akik képesek lesznek ellátni egy adott 
kereskedelmi vállalkozás szabályszer" üzemeltetésével kapcsolatos 
teend!it, értékesítési tevékenységet végezni, készletezési, 
raktározási feladatokat ellátni, koordinálni, átlátni az árubeszerzést. 
Az OKJ bizonyítvány mellett tehát a lehet!ségét teremtjük meg a 
szakmai továbbfejl!désnek, mely saját butik üzemeltetését sem 
zárja ki.

Al
ap

fo
k

Ruházati eladó

             30 %                                        70%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka:
 

  
  Továbbtanulás:
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Alapvet! elvárás egy m"szaki boltban, hogy az eladó a vev!k 
igényeinek megfelel!en tudja ajánlani az árukészlet, vagy katalógus 
termékekeit. Az azonban ritkán kap kell! szerepet, hogy az eladó 
viselkedéskultúrája, emberekhez való viszonya, a megértetés, és 
magyarázás öröme is hozzátartozik ehhez a szakmához. Középfokú 
képzésünk nemcsak ennek szentel figyelmet, diákjaink gazdasági 
és hitelügyintézéssel kapcsolatos feladatokat is gyakorolnak. A 
m"szaki cikk fizikai, technológiai, és funkcionális el!nyeit a jó 
eladó színvonalasan prezentálja, ezért a képzésünkben résztvev!k 
mindezt kell! szakmai alázattal, elhivatott módon és mértékben 
tanulják meg végezni. A képzés során elsajátítják a kereskedelmi 
egységek szabályszer" üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, 
valamint a m"szaki cikkek kezelését is.

Al
ap

fo
k

M"szaki cikk eladó

             30 %                                        70%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Az emberi, lakossági kapcsolatokra, látványos egyenruhákra, 
bennfentes érzetre érzékenyek sokszor választják ezen szakmát. 
Intézményünk specialitásai között a kereskedelmi, üzleti-marketing 
alapszabályokkal való kapcsolat elsajátításának lehet!ségét is 
ajánljuk az élelmiszer- és vegyiáru eladó szakra beiratkozóknak, 
akik tanulmányuk befejeztével szeretnének áruházakban, 
vagy élelmiszerboltokban elhelyezkedni. Vannak akik családi 
indíttatásból ismerik annak titkát, miért olyan elhivatottak azok, 
akik a vev!k kiszolgálásával foglalkoznak. Az OKJ-s bizonyítvány 
megszerzéséig óráinkon hangsúlyosan érintjük az élelmiszerek 
és vegyiáruk tárolására vonatkozó szabályok betartását és az 
áruforgalom folyamatos biztosítását, a kereskedelmi egységek 
szabályszer" üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását. 
Diákjaink megtanulják eladásra el!készíteni az árukat, és intézni a 
vásárlói reklamációkat is. 

Al
ap

fo
k

Élelmiszer- és vegyi áru eladó

             30 %                                        70%                                    3 év 

8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Középfokú 
szakképzések



Örök érvény" szakmának mondják az éttermek arcának 
mondott személyzet munkáját, melyet a gasztronómia világa iránt 
fogékonyaknak ajánlunk figyelmébe. A középfokú szakképzésben 
résztvev!k azonban felszolgálás helyett saját éttermet is 
nyithatnak tanulmányaik alapján, nálunk ugyanis megtanulják, 
hogyan kell a szakszer" vendéglátásban a beszerzési, termelési, 
értékesítési, és raktározási tevékenységeket ellátni, irányítani. 
Elismert oktatóink segítségével diákunk elsajátítja egy étterem 
üzletpolitikájának, és marketing stratégiájának kialakítását, 
és annak alapjait, hogyan kell eredményesen, és megújulásra 
képesen üzleti és vendégkapcsolatokat ápolni. Képzésünk mottója, 
hogy a sikeres vendégl!s feladatkörébe tartozik megszervezni 
az egység adminisztrációs rendjét, biztosítani a t"z-, munka-, és 
tulajdonvédelmi el!írások betartását, gondoskodni a higiéniés 
szabályok megvalósulásáról. A nálunk végzett diákok nem jönnek 
zavarba, ha alkalomadtán nekik kell a melegkonyhás étteremvezet! 
feladatokat is ellátniuk.

Vendégl!s
Kö

zé
pf

ok

             40 %                                        60%                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  
  Továbbtanulás:
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Az utazni vágyó emberek élményt vásárolnak, ezért a képzésben 
résztvev!knek óriási szerepük van abban, hogy készségszinten 
alkalmazni is tudják azokat a szakmai ismereteket, melyek a pihen!id! 
kellemes eltöltésében, és a vendégek visszatérésre ösztönzésében 
játszanak szerepet. Emelt szint" képzésünket azoknak ajánljuk, 
akik nemcsak turistaként vonzódnak az utazásokhoz, egzotikus 
és hazai tájakhoz, hanem szervez!i és közvetít!i tevékenységet 
is szívesen végeznének. A pálya által kínált egyedi kedvezmények 
vonzereje mellett gyakorlott szakemberekkel megtanítjuk, hogyan 
kell csomagprogramokat el!készíteni, különböz! igény" emberek 
egyszerre történ! utazását megszervezni, lebonyolítani. Óráinkon 
a diákok megtanulnak el!- és utókalkulációt készíteni, utazási 
katalógust összeállítani, turisztikai szolgáltatásokat értékesíteni, 
tájékoztatni, információkat nyújtani.

Utazásügyintéz!

Kö
zé

pf
ok

             70 %                                          30%                                   1 év 

Érettségi bizonyítvány, nyelvi szintfelmérés

A képzés helyszíne:

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  
Továbbtanulás:
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A képzés célja olyan érettségivel rendelkez! szakemberek pályára 
állítása, akik grafikai tudásukkal válhatnak keresetté a mindig 
változó munkaer!piacon. A grafikus ugyanis olyan vizuális és rajzi 
kultúrával rendelkez! kreatív szakember, aki képes esztétikai, és 
szakmai feladatok igényes megoldására. Éppen ezért képzésünkben 
nagy hangsúlyt fektetünk a szabadkezi, másrészr!l a számítógépes 
grafikai alkalmazások megfelel! elsajátítására. Tanóráinkon 
el!térbe helyezzük a m"vészeti látásmód, és a kreativitás 
készségeinek fejlesztését.

Alkalmazott grafikus
Kö

zé
pf

ok

             30 %                                          70%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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A mozgókép, videófilm, rajzfilm, számítógép animáció rejtelmeibe 
vezet be képzésünk, melyet azoknak ajánlunk, akiket leköt az 
animációs filmek világa, s szívesen próbálnák ki azok készítését 
is. Jelentkez!ink személyes kompetenciái között fontos, hogy 
rendelkezzenek kreativitással, m"vészeti érzékkel, önálló 
feladatmegoldó képességgel, és animációs alapismereti tudással. A 
rajzolás és filmkészítés sajátosságai, a forgatókönyv és storyboard 
készítés, továbbá az animációs stúdiómunka ismerete akár egy 
kreatív m"helyben, akár nagyobb és összetettebb stúdiókban 
betöltött szerep ellátására is alkalmassá teszi diákjainkat. 
A terület sajátosságaival és feladataival szakért! tanáraink 
közrem"ködésével ismerkedve olyan tudás megszerzésére 
vállalkoznak, melynek birtokában TV-, filmstúdiók és animációs 
stúdiók kreatív szakemberei lehetnek.

Mozgóképi animációkészít!

Kö
zé

pf
ok

           30 %                                          70%                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 
  
  Továbbtanulás:
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A képzés során a tanulók önálló szakmai projekteket terveznek 
és értékelnek. Macintosh környezetben felhasználva elméleti 
ismereteiket a webes-, valamint mobil- alkalmazások (Android, iOS) 
fejlesztését!l kiindulva megismerkednek a dinamikus weblapok 
tervezési, kivitelezési módszereivel, a grafika és arculattervezés 
alapjaival, a modern, objektumorientált programozási nyelvekkel, 
video- és hangtechnikai ismeretekkel, a 3D modellezéssel, 
és az animációkészítéssel. Mindemellett részt vesznek a 
projektmenedzsmentben, ahol integrációs, kockázatelemzési 
feladatokat végeznek, multimédiás- és kommunikációs 
alkalmazásokat kezelnek, internet alapú szolgáltatásokat terveznek. 
A képzés befejezése után képesek lesznek egy webáruház, egy 
portál, vagy más webes technológiára épül! rendszer önálló 
elkészítésére, a videokamera és a videovágó szoftverek alkalmazás 
szint" használatára, továbbá a 3 Dimenziós grafikával készül! 
animációs kisfilmek kivitelezésére.

Internetes alkalmazásfejleszt!
Kö

zé
pf

ok

             50 %                                         50%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 
  
  Továbbtanulás:

24



A gazdasági informatikus számítógépet kezel, szoftvereket 
használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez, 
projektet tervez és értékel. Szakmai képzésünk felkészíti 
jelentkez!inket az ehhez szükséges informatikai ismeretek 
alkalmazására, megvalósíthatósági tanulmányok készítésére, 
menedzsment feladatok elvégzésére. Olyan fiataloknak ajánljuk, 
akiket vonz, ha kiválaszthatja, üzemeltetheti, felügyelheti az 
információs rendszereket, üzembehelyezést, b!vítést végezhetnek, 
vagy el!készíthetik a számítógépes jelfeldolgozó rendszert. A 
szakmai vizsgát tett gazdasági informatikus üzemelteti a távközlési 
eszközöket, adatátvitelt és szabályozástechnikát végez majd, s 
ebben segíti a tanult menedzselési technikák alkalmazása is.

Gazdasági informatikus

Kö
zé

pf
ok

             60 %                                          40%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 
  
  Továbbtanulás: 25



A kampányok, arculat-tervezés, promóciók világát fogyasztóként 
szinte mindannyian ismerjük, azonban azoknak, akik nyitottak, 
igénylik a folyamatos megújulást, szeretnek szervezni, koordinálni, 
a másik oldal titkait, szakmai fogásait kínáljuk fel képzésünk 
keretében. A marketing- és reklámügyintéz! sosem unatkozik, 
hiszen részt vesz a marketing stratégiák kidolgozásában, 
kongresszusok, konferenciák, kiállítások, kvízjátékok, vetélked!k, 
sportesemények, kirándulások, túrák, bálok, partyk, bemutatók, 
dedikálások, jótékonysági események, road-show-k, vagy éppen 
jubileumi ünnepségek megszervezésében.

Marketing- és reklámügyintéz!
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             70 %                                          30%                                    1 év 

 Érettségi bizonyítvány

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 
  
  Továbbtanulás:
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Visszafogott, de a média világa iránt élénken érdekl!d! fiatalok 
számára ideális képzésünk az adminisztrációs tevékenység 
véd!burkában, a celebvilág el!nyeivel ismerteti meg a jelentkez!ket. 
Megbízhatóságot fejleszt! oktatásunkra azokat várjuk, akik ambíciót 
éreznek az ügyféllel, a programgazdával való kapcsolattartásra, média 
kapcsolatok kialakítására, sajtóanyag készítésére, protokolláris 
vendéglátás lebonyolítására, hivatalos tárgyalások szervezésére, 
bonyolítására. A vizsgabizonyítvány megszerzéséig fejl!dik az 
intézményünkben tanulók kommunikációs- és kapcsolatteremt! 
képessége, együttm"ködési készsége, ami alkalmassá teszi !ket 
exkluzív, különleges vendégek fogadására. 

Protokoll ügyintéz!
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             60 %                                          40%                                    1 év 

 Érettségi bizonyítvány

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Egy idegen nyelv elsajátítása még nem garantálja, hogy használni 
is fogjuk, így azon szakmák képvisel!i szerencsésnek mondhatják 
magukat, akik folyamatos szintfenntartásra kapnak lehet!séget. 
Az els!sorban irodai alkalmazásokból felépül! szakmai képzést 
azoknak ajánljuk, akik ambíciót éreznek idegen nyelv" hivatalos 
levelezések folytatására, rendezvények, beszámolók idegen 
nyelv" dokumentumainak elkészítésére, személyi titkári, 
menedzserasszisztensi írásbeli feladatok ellátására, valamint 
külföldi vendégek fogadására, nemzetközi rendezvényeken hostess 
feladatok ellátására.
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Idegen nyelvi titkár

             40 %                                          60%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza 
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 

  Továbbtanulás: 
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Ez a szakma nagyfokú elhivatottságot, és felel!sségtudatot kíván, 
hiszen a turista legtöbbször az idegenvezet!n keresztül szemléli az 
adott ország állapotát, és von le következtetéseket. Ezt a képzést, 
és egyben a szakmát is tehát nem pusztán azoknak ajánljuk, akik 
szívesen utaznak, hanem azoknak, akik emellett segít!készek, jó az 
empatikus készségük, tájékozódó képességük. Legf!képpen azokat 
várjuk jelentkez!ként, akik mindemellett szívesen fogadják, ha nap, 
mint nap idegen emberekkel hozza !ket össze a sors, legyen szó 
magyarokról vagy külföldiekr!l, s fontos számukra, hogy ezáltal is 
fejl!djön szakmai idegen nyelvi kommunikációs ismeretük. 

Idegenvezet!
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             70 %                                          30%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány, nyelvi szintfelmér!, egészségügyi
alalmassági vizsga

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 

  Továbbtanulás: 
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A keresked! középfokú szakmai képzést azoknak a fiataloknak 
ajánljuk, akik elképzelhet!nek tartják, hogy saját vállalkozást 
hoznak létre. Az oktatás során diákjaink gyakorlati tapasztalatokra 
is szert tesznek, hogyan irányítsák, szervezzék és ellen!rizzék egy 
kereskedelmi egység tevékenységét. A szakmai alapismereteken 
túl a való életben egy kereskedelmi vállalkozás feladatköréhez 
vállalkozással kapcsolatos marketing tevékenységek is tartoznak, 
képzésünk ezért b!vített anyagot tartalmaz. Megtanítjuk 
megszervezni, és lebonyolítani a beszerzési tevékenységet, a 
készletezést, raktározást, a készletekkel való gazdálkodást. 
Intézményünk specialitása, hogy az arculattervezést, és a 
kiadványszerkesztést is elsajátíthatják diákjaink. 

Keresked!
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             60 %                                          40%                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga

Károly Róbert Szakképz! Iskola, Gyöngyös

  Munka: 

  Továbbtanulás:
30



Napjainkban a szép ruházat mellett az ápolt arcnak, a hajnak és a 
b!rnek is kiemelt szerepe van a jó megjelenésben. A kozmetikusok 
saját, és mások b!rtípusának megfelel! kezelésével nemcsak 
felkapott szakemberek lehetnek, hanem olyan megélhetést is 
tudnak maguknak biztosítani, mely megköveteli, hogy értsenek 
a vendégekhez is, vagyis jó kommunikációs ismeretekkel 
rendelkezzenek, legyenek empatikusak, türelmesek, energikusak. 
Tanulmányaik során nagy figyelmet fordítuk arra, hogy a szükséges 
elméleti tudás átadása mellett átfogó gyakorlati ismeretekkel 
gazdagodjanak tanulóink. Képzésünk során nemcsak ezekhez adunk 
ismeretanyagot, hanem az üzletvezetéshez szükséges ismeretek 
elsajátítását is kínáljuk.

Kozmetikus
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             35 %                                          65%                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Fels!fokú 
szakképzések



Idegenforgalmi szakmenedzser

A turisztika, szálláshelyek, és exkluzív programok világába 
kalauzol idegenforgalmi szakmenedzser képzésünk, melyet 
azoknak ajánlunk, akik utazási irodában, szállodában, vagy hasonló 
területen szeretnének dolgozni. Az érettségire épül! fels!fokú 
szakképzés két éve alatt diákjaink gyakorlatot szereznek az 
idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságaiból. 
Lehet!séget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérjék a turizmus 
rendszerét, a hazai és nemzetközi utazásszervezés helyzetét, a 
terület keresletét-kínálatát, illetve trendjeit. A tanulmányi id! 
alatt fejlesztjük a tanuló fogalmazó készségét, határozottságát, 
precizitását, konfliktusmegoldó készségét, és a szakma idegen 
nyelvi kommunikációs ismereteit.
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             40 %                                          60%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 

  Továbbtanulás:
34



Európai Uniós  üzleti szakügyintéz! 

A külgazdasági üzletkötés területén elhelyezkedni kívánóknak 
ajánljuk figyelmébe képzésünket. Akik képesek a mindennapi 
munkához szükséges szaknyelv elsajátítására, és akik szeretnének 
olyan munkakörben dolgozni, amely a vállalkozás ügyviteli, 
ösztönzési és kommunikációs rendszerének kialakítását is magában 
foglalja, jelentkezésükkel olyan ismeretek birtokába juthatnak, 
mint a gazdálkodás tervezése, szervezése. A képzés során 
elsajátított ismeretek fontosak lehetnek olyan munkakörökben 
is, ahol a döntésképesség, rugalmasság és önállóság  személyes 
kompetenciáit kamatoztathatják, szállítmányozási, logisztikai és 
marketing feladatokat is elláthatnak.
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Elméleti tananyag:             Gyakorlati tananyag:            Képzési id!:

             70 %                                          30%                                    2 év 

 Érettségi bizonyítvány

Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Informatikai statisztikus és gazdasági tervez!

A korszer" számítástechnikai eszközök alkalmazására épül! 
szakképesítés munkaterületéhez szorosan hozzátartozik a 
szabványok, jogi és gazdálkodási keretek alapos ismerete. 
Képzésünk célorientált munkakörök, foglalkozások betöltéséhez 
szükséges kompetenciák elsajátítására irányul. A cél elérése 
érdekében diákjaink a legalapvet!bb statisztikai, számviteli és 
gazdasági ismeretekre tesznek szert, majd a környezettudatos 
magatartásformák kialakítása során fejlesztjük az azok 
alkalmazásához szükséges tulajdonságokat (szakmai készségek, 
képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).
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             50 %                                          50%                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

  Munka: 

  Továbbtanulás:
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Adóigazgatási szakügyintéz! 

Akikre jellemz! az etikus magatartás, a megbízhatóság, a 
pontosság, a felel!sségtudat, a saját ismeretük fejlesztése iránti 
igény, a higgadtság és határozottság, azoknak feltétlenül ajánljuk 
az adóigazgatási szakügyintéz! képzésünket. Az érettségivel 
rendelkez!k ugyanis olyan fels!fokú szakmai képesítésre tehetnek 
szert, mely állami adóhatósági, és gazdasági területen is belép!t 
jelent a munkaer!piacon. Amennyiben a szakmának megfelel! 
munkaterületeken kívánnak dolgozni, úgy közrem"ködésünkkel 
és szaktanáraink irányításával szert tehetnek olyan el!nyös 
tulajdonságokra is, mint a jó szervez!, problémamegoldó, stressz- 
és konfliktuskezel! képesség. Jöv!beli feladatukhoz tartozik ugyanis 
az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a bevallások nyilvántartása, 
tartalmi és formai ellen!rzése, feldolgozása, az ügyiratkezelés, a 
levelezés és az ellen!rzés.
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Elméleti tananyag:             Gyakorlati tananyag:            Képzési id!:

             45 %                                          55 %                                    2 év 

Érettségi bizonyítvány

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

  Munka: 
  Továbbtanulás:
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Szolgáltatások



Tehetséggondozás

Iskoláink a tanórákon kívül számos programokat nyújtanak, 
hogy tanulóink hasznosan töltsék szabadidejüket.

Tehetséggondozás/Korrepetálás:

TISZK-Faktort
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Sport és kultúra

Mindennapos testmozgás:

Programjaink között szerepelnek:

Sp
or

t é
s 

ku
ltú

ra



30 óra

60 óra

80 óra

60 óra

100 óra

3D Grafika és animáció alapismertek/haladó ismeretek

60/100 óra

Mobil alkalmazásfejleszt!

400 óra

70 óra

100 óra

Feln!ttképzési szolgáltatások
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JOB Diák Iskolaszövetkezet – Nyíregyháza – Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és 
Gimnázium befogadó intézménye

KITEX szaknyelvi vizsgaközpont – Nyíregyháza – Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és 
Gimnázium

ECDL vizsgaközpont – Gyöngyös – Károly Róbert Szakközépiskola

Mester szalon – Eger – Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája

Macakademia.hu

Társintézmények

43

A jelentkezés feltételei:
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