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A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása az
ÖSSZEFOGÁS-TISZK létrehozásával projekt

(]DNLDGY£Q\D7023D]RQRV¯WµV]£P¼SURMHNW
NHUHW«EHQN«V]¾OW

.¸V]¸QWă
Köszöntő
Köszöntöm azokat a Tanulókat, Szülőket akik kézbe fogják
kiadványunkat! Jó döntés! Jó döntést hoznak, ha a tanulást
választják, mert a tudás az egyetlen út a boldoguláshoz.
Fejet hajtunk mindenki előtt, aki szakmáját mesterfokon műveli,
legyen az szakács vagy újságíró, cukrász vagy grafikus, hiszen jó
szakemberekre az élet minden területén szükség van.
Szakmák széles spektrumát kínáljuk az első szakmát választó
tanulóktól az érettségizett diákokig, a tanulással az általános
iskolában nehezen megbirkózóktól a kiváló eredményekkel
érkezőkig, mindenki részére. Hisszük, hogy a szakma szeretete
meghozza a tudás utáni vágyat is. Hisszük, hogy a „sok kudarctól
megkérgesedett, kiábrándult fiatalok érdeklődése, önbizalma is
felkelthető, önbecsülésük erősíthető, ha sikerül megtalálnunk a
megfelelő motivációs „eszközt”.
Iskoláink szellemisége, tanáraink felkészültsége, szeretete
garancia arra, hogy valóban mesterekké váljanak gyermekeink.
Elkísérjük őket az első szakmunkás vizsgától a felsőfokú
tanulmányokig. Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a szakma
kiválóságai kerülnek ki intézményeinkből.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, járjuk be közösen ezt az
utat!

Dorsánszki Zsolt Csabáné
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Köszöntő

ügyvezető igazgató

Intézményünkről
Cukrász
ÖSSZEFOGÁS-TISZK
„ÖSSZEFOGÁSSAL a versenyképes és az eredményes szakképzésért!”
&«OXQNHJ\V]DNPDLODJPDJDVV]¯QYRQDO¼JD]GDV£JLODJVLNHUHVHXUµSDL
W£UVLVNRO£NNDO Mµ NDSFVRODWRW £SROµ LQW«]P«Q\L W£UVXO£V NLDODN¯W£VD
PğN¸GWHW«VH DPHO\ D WDQ¯W£V WDUWDOPL PLQăV«JH D] RNWDW£VL IRO\DPDW
V]HUYH]HWWV«JH HUHGP«Q\HN«QW MµO N«S]HWW WXG£VXNDW D PXQNDHUă
SLDFRQMµOKDV]QRV¯WµV]DNHPEHUHNNLERFV£W£V£UDN«SHV
/HJIăEEIHODGDWXQNWDQXOµLQNSDUWQHUHLQNV]DNPDLWXG£VLU£QWLLJ«Q\«QHN
NLHO«J¯W«VH NRUV]HUğ RNWDW£VL SURJUDPRN NLDODN¯W£V£YDO «V PDJDV
V]LQWğ N«S]«VHN PHJYDOµV¯W£V£YDO 7RY£EE£ RO\DQ LQW«]P«Q\L N¸UQ\H]HW
NLDODN¯W£VD DPHO\ IHMOHV]W«VL IRUU£VRN EHYRQ£V£YDO D] LQW«]P«Q\HN
V]DNN«S]«VLWDSDV]WDODWDLQDN£WDG£V£YDOEL]WRV¯WMDDV]DNN«S]«VKDW«NRQ\
PğN¸G«V«W
$ V]DNPDL N«S]«VHLQNHW D] HOăUHKR]RWW V]DNN«S]«V QRUP£L
V]HULQW LQG¯WMXN UXJDOPDVDQ UHDJ£OYD D V]DNN«S]«V NLK¯Y£VDLUD
7DQXOµLQNQDN OHKHWăV«J¾N YDQ D V]DNLVNRODL N«S]«V EHIHMH]W«YHO
QDSSDOLYDJ\HVWLRNWDW£VNHUHW«EHQD]«UHWWV«JLYL]VJ£UDIHON«V]¾OQL$
V]DNN¸]«SLVNRO£NEDQ V]DNPDFVRSRUWRV N«S]«VHN IRO\QDN OHKHWăV«JHW
Q\¼MWYD D WDQXOP£Q\RNDW Q\HOYL HOăN«V]¯Wă «YIRO\DPRQ NH]GHQL
UHWWV«JLUH «S¾Oă N«S]«VHLQNHW ¼J\ DODN¯WRWWXN NL KRJ\ D N¾O¸QE¸]ă
F«ORNNDO «UNH]ă WDQXOµN PLQGDQQ\LDQ PHJWDO£OM£N D KHO\¾NHW H]£OWDO
D QDSSDOL UHQGV]HUğ V]DNN«S]«VHLQN N¸]¾O HPHOW V]LQWğ «V IHOVăIRN¼
V]DNP£NN¸]¾OLVY£ORJDWKDWQDN
$] 66=()2*67,6=. LQW«]P«Q\HL D U«JLµQ W¼O Q\¼OQDN KLV]HQ
LVNRO£LQN YDQQDN *\¸QJ\¸V¸Q (JHUEHQ 1\¯UHJ\K£]£Q «V %XGDSHVWHQ
H]«UW D V]DNPDL LQWHJU£FLµUD KHO\H]]¾N D KDQJV¼O\W IHOKDV]Q£OYD D]
LVNRO£N VRNROGDO¼V£J£W D SHGDJµJXVRN IHON«V]¾OWV«J«W WDSDV]WDODW£W
Q\LWRWWV£JXNDWDY£OWR]£VUDD]HJ\¾WWPğN¸G«VUH
&«OMDLQNPLQ«OHOăEELHO«U«VH«UGHN«EHQDVHJ¯WV«J¾QNUHYROWǦ$V]DN
«V IHOQăWWN«S]«V VWUXNW¼U£M£QDN £WDODN¯W£VD D] 66=()2*67,6=.
O«WUHKR]£V£YDOǥ F¯Pğ 7023 D]RQRV¯Wµ V]£P¼
SURMHNWD7,6=.DODS¯W£VDµWD
$SURMHNWIăF«OMDDV]DNN«S]ăLQW«]P«Q\HLQNV]DNPDLNRQFHQWU£FLµMDDPL
OHKHWăY«WHV]LDPXQNDHUăSLDFLLJ«Q\HNUHW¸UW«QăUXJDOPDVUHDJ£O£VW
DPXQNDDGµLLJ«Q\HNNLHO«J¯W«V«WPHO\HWVLNHUHVHQNLGROJR]WXQN

Szakmacsoportjaink:
ǩ9HQG«JO£W£VLGHJHQIRUJDORP
ǩ.HUHVNHGHOHPPDUNHWLQJ¾]OHWLDGPLQLV]WU£FLµ
ǩ.¸]JD]GDV£J
ǩ0ğY«V]HWN¸]PğYHOăG«VNRPPXQLN£FLµ
ǩ,QIRUPDWLND
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,QIRUPDWLNDLVWDWLV]WLNXV«VJD]GDV£JL
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Szolgáltatások
7HKHWV«JJRQGR]£V
6SRUW«VNXOW¼UD
)HOQăWWN«S]«V
7£UVLQW«]P«Q\HN

Szakképzések

Alapfokú
szakképzések

Cukrász
2.-

A televíziós műsorokban sokszor látni, hogy a tortakészítés
elmélyült alkotói tevékenység is lehet, ha el tudunk rugaszkodni a
hagyományos névnapi és születésnapi vendégvárástól. Népszerű
családtag, barát is lehet, aki az édességről gondoskodni tud, s ha
ennek szellemében szeretne megismerkedni a cukrásztechnológiai
alapműveletekkel, félkész termékek előállításával, intézményünkben
a helye. Cukrászképzésünk tanulói ezentúl nemcsak a termeléshez
alkalmassá tett nyersanyagokkal, eszközökkel, gépekkel,
cukorkészítmények előállításával ismerkednek, hanem a bevonó
anyagok készítésével és feldolgozásával, gyümölcsök tartósításával,
töltelékek, tészták készítésével, feldolgozásával és sütésével is.
A tanulók a technológiai előírások 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.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

Alapfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös
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ǩ$ONDOPD]]DDJD]G£ONRG£V¸VV]HI¾JJ«VHLW
ǩ+$&&3HOă¯U£VDLQDNEHWDUW£VDLOOHWYHEHWDUWDW£VD
ǩ,GHJHQQ\HOYHQNRPPXQLN£ODPXQNDW£UVDLYDO«VDYHQG«JHNNHO
ǩ&XNU£V]WHFKQROµJLDLDODSPğYHOHWHNHWY«JH]
ǩ.¾O¸QOHJHVFXNU£V]DWLN«V]WHUP«NHNHWN«V]¯W
Munka: YHQG«JO£WµHJ\V«JEHQFXNU£V]N«QW
Továbbtanulás:GL«W£VFXNU£V]V]DNN«SHV¯W«VU£«S¾O«VYDJ\«UHWWV«JL
PDMGYHQG«JOăVHVHWOHJYHQG«JO£WµV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼
V]DNN«S]«VEHQ

Pincér
2.-

Jó állóképességgel bíró fiataloknak ajánljuk középszintű
képzésünket, olyanoknak, akik odafigyelnek a külső megjelenésükre,
jó mozgáskoordinációval rendelkeznek, megbízhatóak, precizitásra
törekednek. Szorgalmat, munkabírást, kitartást igénylő szakma révén intézményünk a pályára való felkészítés jegyében
megismerteti a diákokat az értékesítési és szolgáltatási feladatokkal,
a vendégek által igényelt, és ajánlott termék udvarias és szakszerű
felszolgálásával, valamint olyan, a való életben is hasznosítható
kapcsolódó szolgáltatásokkal, mint a vendégek fogadásának
társadalmi szabályai, ültetési rendek, protokoll-előírások. 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 minőségének, mennyiségének és hőmérsékletének
szabályait, és azok hibátlan megvalósítását gyakorolják.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ$ONDOPD]]DDJD]G£ONRG£V¸VV]HI¾JJ«VHLW
ǩ+$&&3HOă¯U£VDLQDNEHWDUW£VDLOOHWYHEHWDUWDW£VD
ǩ,GHJHQQ\HOYHQNRPPXQLN£ODPXQNDW£UVDLYDO«VDYHQG«JHNNHO
ǩ(OY«J]LDWHU¯W«VLPğYHOHWHNHW
ǩ.H]HOLD]«UW«NHV¯W«VJ«SHLW
Munka: YHQG«JO£WµHJ\V«JEHQSLQF«UN«QWYHQG«JO£WµHODGµN«QW
Továbbtanulás:PL[HUV]DNN«SHV¯W«VU£«S¾O«VYDJ\«UHWWV«JLPDMG
YHQG«JOăVHVHWOHJYHQG«JO£WµV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ
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Alapfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Szakács
2.-

A főzőműsorok sztárjainak nyomdokán ezen képzésünket
mindenkinek ajánljuk, aki az ételekkel jó barátságban van, vagy
szeretne maga is otthonosan mozogni a konyhában. Diákjaink
a korszerű 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,
fejlődőképesek,
munkabírók,
fejlett
mozgáskoordinációval
rendelkeznek, megbízhatóak, pontosságra és felelősségtudatra
törekednek, és jó állóképességgel bírnak.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

Alapfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös
ǩ,GHJHQQ\HOYHQNRPPXQLN£ODPXQNDW£UVDLYDO«VDYHQG«JHNNHO
ǩ+DJ\RP£Q\RV«VNRUV]HUğNRQ\KDLWHFKQROµJL£YDOGROJR]LN
ǩ0HOHJHOă«WHOHNHWN«V]¯W
ǩ$W£ODO£VLV]DE£O\RNDWQ\RPRQN¸YHWL«VDONDOPD]]D
ǩ+DODNEµO«VHJ\«EKLGHJY«Uğ£OODWRNEµO«WHOHNHWN«V]¯WW£ODO
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Munka: YHQG«JO£WµHJ\V«JEHQV]DN£FVN«QW
Továbbtanulás:GL«W£VV]DN£FVV]DNN«SHV¯W«VU£«S¾O«VYDJ\«UHWWV«JL
PDMGYHQG«JOăVHVHWOHJYHQG«JO£WµV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼
V]DNN«S]«VEHQ

Borász
2.-

A jó bornak nem kell cégér - tartja a mondás, így a jó társaság, nagy
beszélgetések élményének felidézésével ajánljuk természetkedvelő
fiataloknak a borász képzést, mint tradicionális és nemes
pályára felkészítő kurzust. A pincészetek hűsítő és szakavatott
világába invitáló alapfokú képzés résztvevői megtanulják a szőlő
feldolgozását, az erjesztési és kezelési munkákat, előkészületi-,
pince- és terítési műveleteket, 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.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
40 %

60%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Munka: YHQG«JO£WµHJ\V«JEHQYDJ\ERUJD]GDV£JEDQERU£V]N«QW«V
SLQFHPXQN£VN«QW

Továbbtanulás:VRPPHOLHUERUSLQF«UYLQFHOO«UV]DNN«SHV¯W«V
U£«S¾O«VHNYDJ\«UHWWV«JLPDMGERU«VSH]VJăJ\£UWµWHFKQLNXV
V]DNN«SHV¯W«VEHQ

13

Alapfok

ǩ$ERURNNH]HO«VH
ǩ$J\£UW£VKR]V]¾NV«JHVJ«SHNEHUHQGH]«VHNPğN¸GWHW«VH
ǩOHOPLV]HUEL]WRQV£J +$&&3 «VPLQăV«JEL]WRV¯W£VLIHODGDWRN
ǩ9«GăHV]N¸]¸NKDV]Q£ODWD
ǩ/DERUDWµULXPLDODSP«U«VHNDODSPğYHOHWHNSDODFNR]£VHOY«J]«VH

Fodrász
2.-

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
jövőjüket illetően, ahol majd irányíthatják, szervezhetik és
ellenőrzhetik saját szépségszalonuk menetét. Ez az a szakma, amiben
egy fiatal bármikor kiteljesedhet. A szakmai ismeretek tanítása során
kitérünk a leendő fodrászok vállalkozással kapcsolatos gazdasági,
vállalkozástani és marketing tevékenységeire is. Tanulóink nívós
fodrászversenyek keretében bizonyíthatják megszerzett tudásukat.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

2 év

(OăIHOW«WHO10. évfolyam elvégzése
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

Alapfok

ǩ6]ROJ£OWDW£VHWLNDLV]DE£O\RNDONDOPD]£VD
ǩ$QDWµPLDLLVPHUHWHNHWKDV]Q£O
ǩ+DMY£J£VLKDMIRUP£]£VLWHFKQROµJLDLIRO\DPDWRNLVPHUHWH
ǩSROµDQ\DJRNDONDOPD]£V£QDNLVPHUHWH
ǩ.RUV]HUğHOM£U£VRNLVPHUHWH
Munka: V]«S«V]HWLV]DORQEDQERUE«O\N«QWYDJ\IRGU£V]N«QW
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Továbbtanulás:SDUµNDN«V]¯WăV]DNN«SHV¯W«VU£«S¾O«VVHON«]«V
O£E£SROµPğN¸U¸P«S¯WăNR]PHWLNXVURNRQV]DNN«SHV¯W«VHNEHQ

Ruházati eladó
2.-

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 szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos
teendőit, értékesítési tevékenységet végezni, készletezési,
raktározási feladatokat ellátni, koordinálni, átlátni az árubeszerzést.
Az OKJ bizonyítvány mellett tehát a lehetőségét teremtjük meg a
szakmai továbbfejlődésnek, mely saját butik üzemeltetését sem
zárja ki.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ$]£UXEHV]HU]«VWPHJKDW£UR]µW«Q\H]ăNEHV]HU]«VL
IRUU£VRNPµGRNLVPHUHWH
ǩ$]£UX£WY«WHOIRO\DPDWDV]HPSRQWMDL
ǩ$]HJ\HV£UXFVRSRUWRN£UXI«OHV«JHNMHOOHP]ăLPLQăV«JL
N¸YHWHOP«Q\HL
ǩ$]HODG£VIRO\DPDWDDYHYăIRJDG£V£WµODY£V£UO£VEHIHMH]«V«LJ
ǩ(OăN«V]¯WLDUXK£]DWLWHUP«NHNHW«UW«NHV¯W«VUHV]DNV]HUğHQ
KDMWRJDWVRGRU
Munka:NHUHVNHGHOPLHJ\V«JHNEHQHODGµN«QWS«Q]W£URVN«QWEROWYH]HWă
KHO\HWWHVN«QW
Továbbtanulás:NHUHVNHGHOPLV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ
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Alapfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Műszaki cikk eladó
2.-

Alapvető elvárás egy műszaki boltban, hogy az eladó a vevők
igényeinek megfelelően tudja ajánlani az árukészlet, vagy katalógus
termékekeit. Az azonban ritkán kap kellő 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
műszaki cikk fizikai, technológiai, és funkcionális előnyeit a jó
eladó színvonalasan prezentálja, ezért a képzésünkben résztvevők
mindezt kellő szakmai alázattal, elhivatott módon és mértékben
tanulják meg végezni. A képzés során elsajátítják a kereskedelmi
egységek szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
valamint a műszaki cikkek kezelését is.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

Alapfok
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ǩ$]£UXEHV]HU]«VWPHJKDW£UR]µW«Q\H]ăNEHV]HU]«VLIRUU£VRN
PµGRNLVPHUHWH
ǩ$]£UX£WY«WHOIRO\DPDWDV]HPSRQWMDLLJD]RO£VD
ǩ$]HJ\HV£UXFVRSRUWRN£UXI«OHV«JHNMHOOHP]ăLPLQăV«JL
N¸YHWHOP«Q\HLQHNEHWDUW£VD
ǩ$]HODG£VIRO\DPDWDDYHYăIRJDG£V£WµODY£V£UO£VEHIHMH]«V«LJ
ǩ%HPXWDWMDDPğV]DNLFLNNHNKDV]Q£ODW£W«VNH]HO«V«WPHJJ\ă]ăGLN
¾]HPN«SHVV«J¾NUăO
Munka: NHUHVNHGHOPLHJ\V«JHNEHQHODGµN«QWEROWYH]HWăKHO\HWWHVN«QW
Továbbtanulás:E¼WRUODN£VWH[WLO«OHOPLV]HU«VYHJ\L£UXUXK£]DWL
HODGµHO£JD]£VRNEDQ

Élelmiszer- és vegyi áru eladó
2.-

Az emberi, lakossági kapcsolatokra, látványos egyenruhákra,
bennfentes érzetre érzékenyek sokszor választják ezen szakmát.
Intézményünk specialitásai között a kereskedelmi, üzleti-marketing
alapszabályokkal való kapcsolat elsajátításának lehetőségét 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 vevők 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
szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását.
Diákjaink megtanulják eladásra előkészíteni az árukat, és intézni a
vásárlói reklamációkat is.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

3 év

(OăIHOW«WHO8 általános, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ$]£UXEHV]HU]«VWPHJKDW£UR]µW«Q\H]ăNEHV]HU]«VLIRUU£VRN
PµGRN
ǩ$]£UX£WY«WHOIRO\DPDWDV]HPSRQWMDLLJD]RO£VD
ǩ$]HJ\HV£UXFVRSRUWRN£UXI«OHV«JHNMHOOHP]ăLPLQăV«JL
N¸YHWHOP«Q\HL
ǩ$]HODG£VIRO\DPDWDDYHYăIRJDG£V£WµODY£V£UO£VEHIHMH]«V«LJ
ǩ,J«Q\V]HULQWDM£QG«NNRVDUDWG¯V]FVRPDJRO£VWN«V]¯W
Munka: NHUHVNHGHOPLHJ\V«JHNEHQHODGµN«QWEROWYH]HWăKHO\HWWHVN«QW
Továbbtanulás:NHUHVNHGHOPLV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ
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Alapfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Középfokú
szakképzések

Vendéglős
2.-

Örök érvényű szakmának mondják az éttermek arcának
mondott személyzet munkáját, melyet a gasztronómia világa iránt
fogékonyaknak ajánlunk figyelmébe. A középfokú szakképzésben
résztvevők azonban felszolgálás helyett saját éttermet is
nyithatnak tanulmányaik alapján, nálunk ugyanis megtanulják,
hogyan kell a szakszerű 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 vendéglős feladatkörébe tartozik megszervezni
az egység adminisztrációs rendjét, biztosítani a tűz-, munka-, és
tulajdonvédelmi előírások betartását, gondoskodni a higiéniés
szabályok megvalósulásáról. A nálunk végzett diákok nem jönnek
zavarba, ha alkalomadtán nekik kell a melegkonyhás étteremvezető
feladatokat is ellátniuk.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
40 %

60%

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH

Középfok
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ǩUXN«V]OHWȌJ\HOHPPHON¯V«U«VH
ǩWHOHNW£SDQ\DJ«VHQHUJLDWDUWDOP£QDNNLV]£P¯W£VD
ǩ]OHWLJD]G£ONRG£VEL]RQ\ODWDLQDNDONDOPD]£VD
ǩ+$&&3HOă¯U£VDLQDNEHWDUW£VDLOOHWYHEHWDUWDW£VD
ǩ,GHJHQQ\HOYğV]DNPDLNRPPXQLN£FLµDYHQG«JHNNHO
Munka: YHQG«JO£WµHJ\V«JEHQSLQF«UN«QWV]DN£FVN«QWYHQG«JO£Wµ
HODGµN«QW«WWHUHPYH]HWăN«QW¾]OHWYH]HWăN«QWKHO\HWWHVN«QW
Továbbtanulás:YHQG«JO£WµV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ

Utazásügyintéző
2.-

Az utazni vágyó emberek élményt vásárolnak, ezért a képzésben
résztvevőknek óriási szerepük van abban, hogy készségszinten
alkalmazni is tudják azokat a szakmai ismereteket, melyek a pihenőidő
kellemes eltöltésében, és a vendégek visszatérésre ösztönzésében
játszanak szerepet. Emelt szintű képzésünket azoknak ajánljuk,
akik nemcsak turistaként vonzódnak az utazásokhoz, egzotikus
és hazai tájakhoz, hanem szervezői és közvetítői tevékenységet
is szívesen végeznének. A pálya által kínált egyedi kedvezmények
vonzereje mellett gyakorlott szakemberekkel megtanítjuk, hogyan
kell csomagprogramokat előkészíteni, különböző igényű emberek
egyszerre történő utazását megszervezni, lebonyolítani. Óráinkon
a diákok megtanulnak elő- és utókalkulációt készíteni, utazási
katalógust összeállítani, turisztikai szolgáltatásokat értékesíteni,
tájékoztatni, információkat nyújtani.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
70 %

30%

1 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány, nyelvi szintfelmérés
A képzés helyszíne:

ǩ$FVRSRUWRNIRJDG£V£YDO«VHOXWD]£V£YDONDSFVRODWRVIHODGDWRN
ǩ7£M«NR]WDW£V«VIHOYLO£JRV¯W£V
ǩ5HNODP£FLµV¾J\HNLQW«]«VH
ǩ&VRPDJSURJUDP«VNDWDOµJXVN«V]¯W«VH
ǩ)RUJDWµN¸Q\YHN¸VV]H£OO¯W£VDNDSFVRODWWDUW£VDD]LGHJHQYH]HWăYHO
ǩ5HNODP£FLµV¾J\HNNH]HO«VH
Munka: XWD]£VLLURG£EDQV]£OORG£NUHFHSFLµM£QLGHJHQIRUJDOPL
Y£OODONR]£VRNQ£O
Továbbtanulás:LGHJHQIRUJDOPLV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ
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Középfok

Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Alkalmazott grafikus
2.-

A képzés célja olyan érettségivel rendelkező szakemberek pályára
állítása, akik grafikai tudásukkal válhatnak keresetté a mindig
változó munkaerőpiacon. A grafikus ugyanis olyan vizuális és rajzi
kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki képes esztétikai, és
szakmai feladatok igényes megoldására. Éppen ezért képzésünkben
nagy hangsúlyt fektetünk a szabadkezi, másrészről a számítógépes
grafikai alkalmazások megfelelő elsajátítására. Tanóráinkon
előtérbe helyezzük a művészeti látásmód, és a kreativitás
készségeinek fejlesztését.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

Középfok

ǩ5DM]RO£V«VIHVW«VPHVWHUV«JH
ǩ7LSRJU£ȌDLDODSV]DE£O\RNEHWDUW£VD
ǩ,OOXV]WU£FLµVWHFKQLN£NUDM]IHVW«VPRQW£]VNROO£]VIRWµ
DSSOLN£FLµN
ǩ)«Q\WDQLV]¯QWDQLDODSLVPHUHWHNV]¯QUHQGV]HUHNV]¯QNH]HO«V
ǩ9HNWRUJUDȌNXVSL[HOJUDȌNXV«VNLDGY£Q\WHUYH]ăSURJUDPRN
ǩ'PRGHOOH]«VDQLP£FLµN«V]¯W«V
Munka: JUDȌNDLPğKHO\HNDONDOPD]RWWMDN«QWV]DEDG¼V]µJUDȌNXVN«QW
Továbbtanulás:N¾O¸QE¸]ăPğY«V]HWLIăLVNRO£NRQHJ\HWHPHNHQ
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Mozgóképi animációkészítő
2.-

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. Jelentkezőink személyes kompetenciái között fontos, hogy
rendelkezzenek kreativitással, művészeti 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 műhelyben, akár nagyobb és összetettebb stúdiókban
betöltött szerep ellátására is alkalmassá teszi diákjainkat.
A terület sajátosságaival és feladataival szakértő tanáraink
közreműködésével ismerkedve olyan tudás megszerzésére
vállalkoznak, melynek birtokában TV-, filmstúdiók és animációs
stúdiók kreatív szakemberei lehetnek.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
30 %

70%

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ0R]JµN«SV]£P¯WµJ«SDQLP£FLµN«S«VKDQJNH]HOăSURJUDPRN
NH]HO«VH
ǩ)«Q\WDQLV]¯QWDQLDODSLVPHUHWHNV]¯QUHQGV]HUHNV]¯QNH]HO«V
ǩ9HNWRUJUDȌNXVSL[HOJUDȌNXV«VNLDGY£Q\WHUYH]ăSURJUDPRN'
PRGHOOH]«VDQLP£FLµN«V]¯W«V
ǩ.«SHVIRUJDWµN¸Q\Y VWRU\ERDUG UDM]RO£VD
ǩ6¯N«VSODV]WLNXVȌJXUDWHUYH]«V«VPR]GXODWWHUYH]«V
Munka: DQLP£FLµVVW¼GLµNEDQUHNO£PVW¼GLµNEDQ79VW¼GLµNEDQ
Továbbtanulás:DQLP£FLµVȌOPUHQGH]ăVHJ«GRSHUDWăUYLO£J¯W£VWHFK
QLNXVXWµPXQN£VJUDȌNXV«VIHVWăKDQJWHFKQLNXVHO£JD]£VRNEDQ
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Középfok

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

Internetes alkalmazásfejlesztő
2.-

A képzés során a tanulók önálló szakmai projekteket terveznek
és értékelnek. Macintosh környezetben felhasználva elméleti
ismereteiket a webes-, valamint mobil- alkalmazások (Android, iOS)
fejlesztésétől 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,
multimédiásés
kommunikációs
alkalmazásokat kezelnek, internet alapú szolgáltatásokat terveznek.
A képzés befejezése után képesek lesznek egy webáruház, egy
portál, vagy más webes technológiára épülő rendszer önálló
elkészítésére, a videokamera és a videovágó szoftverek alkalmazás
szintű használatára, továbbá a 3 Dimenziós grafikával készülő
animációs kisfilmek kivitelezésére.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
50 %

50%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH

Középfok

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza
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ǩ3URMHNWWHUYH]«V
ǩ9L]X£OLVIHMOHV]WăN¸UQ\H]HWHOVDM£W¯W£VD
ǩ$GDWE£]LV«VZHEV]ROJ£OWDW£VIHMOHV]W«VH
ǩ$QLP£FLµN«V]¯W«V
ǩ*UDȌNXVSURJUDPRNLVPHUHWH
Munka: ZHEVW¼GLµNDONDOPD]RWWMDN«QWV]RIWYHUIHMOHV]WăN«QW
Továbbtanulás:LQIRUPDWLNDLIăLVNRO£NRQHJ\HWHPHNHQ

Gazdasági informatikus
2.-

A gazdasági informatikus számítógépet kezel, szoftvereket
használ, munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez,
projektet tervez és értékel. Szakmai képzésünk felkészíti
jelentkezőinket 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, bővítést végezhetnek,
vagy előkészíthetik 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.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
60 %

40%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ3URMHNWLU£Q\¯W£VLUHQGV]HUHN
ǩ(UăIRUU£VRNWHUYH]«VH
ǩ5HQGV]HUWHUYH]«VLWHFKQLN£N
ǩ$GDWE£]LVRNDWNH]HO«VH
ǩ3«Q]¾J\LHOHP]«VHNWHUPHO«VLU£Q\¯W£VLIHODGDWRNY«J]«VH
ǩ9£OODONR]£VRNDODSYHWăV]£PYLWHOLIRO\DPDWDLQDNLVPHUHWH
Munka: NLVHEEF«JHNJD]GDV£JLV]DNHPEHUHN«QW
Továbbtanulás:JD]GDV£JL«VLQIRUPDWLNDLIăLVNRO£NRQHJ\HWHPHNHQ
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Középfok

Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

Marketing- és reklámügyintéző
2.-

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 reklámügyintéző sosem unatkozik,
hiszen részt vesz a marketing stratégiák kidolgozásában,
kongresszusok, konferenciák, kiállítások, kvízjátékok, vetélkedők,
sportesemények, kirándulások, túrák, bálok, partyk, bemutatók,
dedikálások, jótékonysági események, road-show-k, vagy éppen
jubileumi ünnepségek megszervezésében.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
70 %

30%

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
ǩ/HYHOH]«VLV]DE£O\RNLVPHUHWH
ǩ'RNXPHQW£O£VLLVPHUHWHN
ǩ]OHWLNXOW¼UDHOVDM£W¯W£VD
ǩ5HNO£PV]HUYH]«VIRO\DPDW£QDNLVPHUHWH
ǩ0DUNHWLQJWHY«NHQ\V«JHN

Középfok

Munka: NL£OO¯W£VL«VSURSDJDQGD¾J\LQW«]ăN«QW
Továbbtanulás:KLUGHW«VL¾J\LQW«]ăU«V]V]DNN«SHV¯W«VEHQ
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1 év

Protokoll ügyintéző
2.-

Visszafogott, de a média világa iránt élénken érdeklődő fiatalok
számára ideális képzésünk az adminisztrációs tevékenység
védőburkában, a celebvilág előnyeivel ismerteti meg a jelentkezőket.
Megbízhatóságot fejlesztő 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 fejlődik az
intézményünkben tanulók kommunikációs- és kapcsolatteremtő
képessége, együttműködési készsége, ami alkalmassá teszi őket
exkluzív, különleges vendégek fogadására.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
60 %

40%

1 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

Munka: XWD]£VLWDQ£FVDGµV]HUYH]ăLGHJHQIRUJDOPL¾J\LQW«]ă
Továbbtanulás:XWD]£VL¾J\LQW«]ăUHQGH]Y«Q\«VNRQIHUHQFLDV]HUYH]ă
XWD]£VV]HUYH]ăPHQHG]VHUV]DNLU£Q\RNRQ
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Középfok

ǩJ\YLWHOLIHODGDWRNY«J]«VH
ǩ6]DNPDLLGHJHQQ\HOYLLVPHUHW
ǩ3URJUDPV]HUYH]«V
ǩ0DUNHWLQJ«V35LVPHUHWHN
ǩ]OHWLDGPLQLV]WU£FLµ«VSURWRNROOLVPHUHWHN

Idegen nyelvi titkár
2.-

Egy idegen nyelv elsajátítása még nem garantálja, hogy használni
is fogjuk, így azon szakmák képviselői szerencsésnek mondhatják
magukat, akik folyamatos szintfenntartásra kapnak lehetőséget.
Az elsősorban irodai alkalmazásokból felépülő szakmai képzést
azoknak ajánljuk, akik ambíciót éreznek idegen nyelvű hivatalos
levelezések folytatására, rendezvények, beszámolók idegen
nyelvű
dokumentumainak
elkészítésére,
személyi
titkári,
menedzserasszisztensi írásbeli feladatok ellátására, valamint
külföldi vendégek fogadására, nemzetközi rendezvényeken hostess
feladatok ellátására.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
40 %

60%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
ǩ(OHNWURQLNXVDGDWU¸J]¯W«VLLVPHUHWHN
ǩ'RNXPHQWXPNH]HO«VV]DE£O\DL«VIRO\DPDWD
ǩ(WLNHWW«VSURWRNROOD]¾]OHWL«OHWEHQ
ǩ5HNO£PWHUYH]«VLLVPHUHWHN
ǩ]OHWLLGHJHQQ\HOYKDV]Q£ODWD

Középfok

Munka: LURGDLWLWN£UYDJ\WLWN£UQăN«QW
Továbbtanulás: LVNRODWLWN£U¾J\LQW«]ăWLWN£UHO£JD]£VRNEDQ
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Idegenvezető
2.-

Ez a szakma nagyfokú elhivatottságot, és felelősségtudatot kíván,
hiszen a turista legtöbbször az idegenvezetőn 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 segítőkészek, jó az
empatikus készségük, tájékozódó képességük. Legfőképpen azokat
várjuk jelentkezőként, akik mindemellett szívesen fogadják, ha nap,
mint nap idegen emberekkel hozza őket össze a sors, legyen szó
magyarokról vagy külföldiekről, s fontos számukra, hogy ezáltal is
fejlődjön szakmai idegen nyelvi kommunikációs ismeretük.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
70 %

30%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány, nyelvi szintfelmérő, egészségügyi
alalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

Munka: XWD]£VLLURG£NDONDOPD]£V£EDQLGHJHQYH]HWăN«QW
Továbbtanulás: KRVWHVVSURWRNROO«VXWD]£V¾J\LQW«]ăUHFHSFLµV
V]DNN«SHV¯W«VEHQ
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Középfok

ǩ]OHWLDGPLQLV]WU£FLµVLVPHUHWHN
ǩ$WXUL]PXVUHQGV]HU«QHNLVPHUHWH
ǩ$Y£URVQ«]«VPµGV]HUWDQD
ǩ5HQGH]Y«Q\V]HUYH]«VLLVPHUHWHN
ǩ7«UN«SROYDV£VHOVDM£W¯W£VD

Kereskedő
2.-

A kereskedő középfokú szakmai képzést azoknak a fiataloknak
ajánljuk, akik elképzelhetőnek tartják, hogy saját vállalkozást
hoznak létre. Az oktatás során diákjaink gyakorlati tapasztalatokra
is szert tesznek, hogyan irányítsák, szervezzék és ellenőrizzék egy
kereskedelmi egység tevékenységét. A szakmai alapismereteken
túl a való életben egy kereskedelmi vállalkozás feladatköréhez
vállalkozással kapcsolatos marketing tevékenységek is tartoznak,
képzésünk ezért bővített 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.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
60 %

40%

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Károly Róbert Szakképző Iskola, Gyöngyös

Középfok

ǩ%HV]HU]«VLIRUU£VRNNHUHV«VH
ǩU«UW«NDU£Q\PHJKDW£UR]£VD
ǩUX£WY«WHOPHJV]HUYH]«VH
ǩ9DJ\RQ«VEL]WRQV£JLHOă¯U£VRNPHJLVPHU«VHEHWDUWDW£VD
ǩ,URGDWHFKQLNDLHV]N¸]¸NDONDOPD]£VD
Munka: NHUHVNHGHOPLHJ\V«JHNEHQHODGµN«QWEROWYH]HWăKHO\HWWHVN«QW
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Továbbtanulás:NHUHVNHGHOPLV]DNPHQHG]VHUIHOVăIRN¼V]DNN«S]«VEHQ

Kozmetikus
2.-

Napjainkban a szép ruházat mellett az ápolt arcnak, a hajnak és a
bőrnek is kiemelt szerepe van a jó megjelenésben. A kozmetikusok
saját, és mások bőrtípusának megfelelő 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.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
35 %

65%

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági vizsga
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger

Munka: V]«S«V]HWLV]DORQRNEDQNR]PHWLNXVN«QW
Továbbtanulás:WDUWµVVPLQNN«V]¯W«VVSHFL£OLVDUF«VWHVWNH]HO«V
V]DNN«SHV¯W«VU£«S¾O«VEHQ
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Középfok

ǩ6]ROJ£OWDW£VHWLNDLV]DE£O\RNDONDOPD]£VD
ǩ$QDWµPLDLLVPHUHWHNKDV]Q£ODWD
ǩ.RUV]HUğHOM£U£VRNLVPHUHWH
ǩSROµDQ\DJRNDONDOPD]£V£QDNLVPHUHWH
ǩ.R]PHWLNDLDQ\DJRNDONDOPD]£V£QDNLVPHUHWH

Felsőfokú
szakképzések

Idegenforgalmi szakmenedzser
2.-

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 épülő felsőfokú
szakképzés két éve alatt diákjaink gyakorlatot szereznek az
idegenforgalom szolgáltatási és kapcsolattartási sajátosságaiból.
Lehetőséget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérjék a turizmus
rendszerét, a hazai és nemzetközi utazásszervezés helyzetét, a
terület keresletét-kínálatát, illetve trendjeit. A tanulmányi idő
alatt fejlesztjük a tanuló fogalmazó készségét, határozottságát,
precizitását, konfliktusmegoldó készségét, és a szakma idegen
nyelvi kommunikációs ismereteit.
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
40 %

60%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

Felsőfok

ǩ7XUL]PXVI¸OGUDM]LLVPHUHWHN
ǩ6WDWLV]WLNDLDGDWJ\ğMW«VLPµGV]HUHN
ǩ3URJUDP¸VV]H£OO¯W£V«VV]HUYH]«V
ǩ0DUNHWLQJWHY«NHQ\V«JHN
ǩ,GHJHQIRUJDOPLV]DNPDLQ\HOYLVPHUHWH
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Munka: V]£OORG£NEDQXWD]£VLWDQ£FVDGµV]HUYH]ăLGHJHQIRUJDOPL
¾J\LQW«]ă«VV]£OORGDPHQHG]VHUN«QW
Továbbtanulás:LGHJHQIRUJDOPLIăLVNRO£NRQ

Európai Uniós üzleti szakügyintéző
2.-

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.
Elméleti tananyag:

Gyakorlati tananyag:

Képzési idő:

70 %

30%

2 év

(OăIHOW«WHO Érettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája, Eger
ǩ+XP£QHUăIRUU£VJD]G£ONRG£V
ǩ3URWRNROO«V¾]OHWLHWLND
ǩ]OHWLLGHJHQQ\HOYKDV]Q£ODWD
ǩ1HP]HWN¸]LNHUHVNHGHOPLS«Q]¾J\LLVPHUHWHN
ǩ(8HJ\V«JHVSLDFL«VN¾ONHUHVNHGHOPLV]DE£O\R]£VD

Továbbtanulás:NHUHVNHGHOPLV]DNPHQHG]VHUNLV«VN¸]«SY£OODONR]£VL
PHQHG]VHUN¾OJD]GDV£JL¾]OHWN¸WăV]DNN«SHV¯W«VHNEHQ
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Felsőfok

Munka: IXQNFLRQ£OLVWHY«NHQ\V«JHWIRO\WDWµU«V]HJ\V«JHNYH]HWăMHN«QW

Informatikai statisztikus és gazdasági tervező
2.-

A korszerű számítástechnikai eszközök alkalmazására épülő
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 legalapvetőbb 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).
(OP«OHWLWDQDQ\DJ*\DNRUODWLWDQDQ\DJ.«S]«VLLGă
50 %

50%

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH
Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola, Nyíregyháza

Felsőfok

ǩ6]DNPDLLGHJHQQ\HOYIHMOHV]W«VH
ǩ(OHNWURQLNXV¾J\I«ONLV]ROJ£OµUHQGV]HUHNKDV]Q£ODWD
ǩ$GDWE£]LVNH]HOăUHQGV]HUHNPğN¸GWHW«VH
ǩ3URMHNWPHQHG]VPHQWDODSLVPHUHWHN
ǩ0DWHPDWLNDLVWDWLV]WLNDLDODSLVPHUHWHN
Munka: S«Q]LQW«]HWHNEHQ¸QNRUP£Q\]DWRNQ£OLQIRUPDWLNDLYDODPLQW
JD]GDV£JLWHU¾OHWHQ
Továbbtanulás:JD]GDV£JL«VLQIRUPDWLNDLIăLVNRO£NRQHJ\HWHPHNHQ
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Adóigazgatási szakügyintéző
2.-

Akikre jellemző az etikus magatartás, a megbízhatóság, a
pontosság, a felelősségtudat, a saját ismeretük fejlesztése iránti
igény, a higgadtság és határozottság, azoknak feltétlenül ajánljuk
az adóigazgatási szakügyintéző képzésünket. Az érettségivel
rendelkezők ugyanis olyan felsőfokú szakmai képesítésre tehetnek
szert, mely állami adóhatósági, és gazdasági területen is belépőt
jelent a munkaerőpiacon. Amennyiben a szakmának megfelelő
munkaterületeken kívánnak dolgozni, úgy közreműködésünkkel
és szaktanáraink irányításával szert tehetnek olyan előnyös
tulajdonságokra is, mint a jó szervező, problémamegoldó, stresszés konfliktuskezelő képesség. Jövőbeli feladatukhoz tartozik ugyanis
az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a bevallások nyilvántartása,
tartalmi és formai ellenőrzése, feldolgozása, az ügyiratkezelés, a
levelezés és az ellenőrzés.
Elméleti tananyag:

Gyakorlati tananyag:

Képzési idő:

45 %

55 %

2 év

(OăIHOW«WHOÉrettségi bizonyítvány
$N«S]«VKHO\V]¯QH

ǩ-¸YHGHOHPHORV]W£VRVIHODGDWRN
ǩ+DWµV£JLHOM£U£VWLJD]ROµMRJV]DE£O\RNDONDOPD]£VD
ǩ$MRJV]DE£O\RNKR]YDOµKR]]£I«U«VPµGV]HUHLQHNWHFKQLNDL
HV]N¸]HLQHNDONDOPD]£VD
ǩ0DUNHWLQJPL[HOHPHLQHN«VWDUWDOP£QDNIHOLVPHU«VH
ǩ)ăN¸Q\YLNLYRQDW¸VV]H£OO¯W£VDLQWHUQHWHVHV]N¸]¸NKDV]Q£ODD
IHODGDWPHJROG£V£KR]
Munka: S«Q]¾J\L¾J\LQW«]ăN«QWLJD]JDW£VL¾J\LQW«]ăN«QW
Továbbtanulás:JD]GDV£JLIăLVNRO£NRQHJ\HWHPHNHQ
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Felsőfok

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

Szolgáltatások

Tehetséggondozás

Iskoláink a tanórákon kívül számos programokat nyújtanak,
hogy tanulóink hasznosan töltsék szabadidejüket.
Tehetséggondozás/Korrepetálás:
UHWWV«JLUHIHON«V]¯WăFVRSRUWRNDWLQG¯WXQNPDJ\DUQ\HOY«VLURGDORP
PDWHPDWLND«VDQJROQ\HOYWDQW£UJ\DNEµO7HKHWV«JHVWDQXOµLQNV]£P£UD
OHKHWăV«JHW EL]WRV¯WXQN KRJ\ YHUVHQ\HNHQ YHJ\HQHN U«V]W H]£OWDO
EL]RQ\¯WV£N PDJDVV]LQWğ V]DNWXG£VXNDW PHO\UH YHUVHQ\IHON«V]¯W«VW
WDUWXQNV]£PXNUD SO/HJRURERWSURJUDPR]µYHUVHQ\1\¯UHJ\K£]D
7DJLQW«]P«Q\HLQNEHQ ¸V]W¸QG¯MSURJUDP PğN¸GLN PHO\ NHUHW«EHQ D
7,6=.LOOHWYHDV]DNN«S]«VHNHWQ\¼MWµWDJLQW«]P«Q\HLDWHKHWV«JHV
D V]RUJDOPDV LOOHWYH D OHJHUHGP«Q\HVHEE GL£NRN WDQXOP£Q\DLW
W£PRJDWMD

Tehetséggondozás


.RUUHSHW£O£VUD V]RUXOµ WDQXOµLQNNDO PHQWRU WDQ£UDLQN UHQGV]HUHVHQ
IRJODONR]QDNKRJ\IHO]£UNµ]WDVV£NĂNHW

0ğY«V]HWLWHU¾OHWHQWHKHWV«JHVGL£NMDLQNV]£P£UDPLQGHQ
«YEHQ PHJUHQGH]]¾N D TISZK-Faktort PHO\ D] LVNRO£LQN
N¸]WL.LPLWWXG"YHW«ONHGă
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Sport és kultúra

Mindennapos testmozgás:
$ UHQGV]HUHV WHVWQHYHO«V µU£N PHOOHWW D WDQXOµLQN W¸EE V]DNRV]W£O\
VSRUWN¸U N¸]¾O Y£ODV]WKDWQDN $WO«WLND N«]LODEGD NRV£UODEGD
ODEGDU¼J£V U¸SODEGD «V DHURELN 7DQXOµLQN K£]LEDMQRNV£JRNRQ
LV ¸VV]HP«UKHWLN WXG£VXNDW  $ /HRQDUGR )RRWEDOO NXS£W PLQGHQ
«YEHQ 1\¯UHJ\K£]£Q D PHJ\H N¸]«SLVNRO£L N¸]¸WW V]HUYH]]¾N PHJ
7RY£EELDNEDQJ\µJ\WHVWQHYHO«V«VJ\µJ\¼V]£VµU£NDWEL]WRV¯WXQN
$ WDQ«Y VRU£Q W¸EE DONDORPPDO V]HUYH]¾QN N¸UQ\H]HWLVPHUHWL W¼U£NDW
W£ERURNDW
Programjaink között szerepelnek:
ǩ.HU«NS£UW¼U£N
ǩ9¯]LW¼U£N
ǩ6¯W£ERU
ǩ*\DORJW¼U£N
ǩ6SRUWW£ERURN
ǩ+HJ\LW¼U£N

1\¯UHJ\K£]£Q D] $ONDOPD]RWW *UDȌNXV V]DNRQ WDQXOµN PXQN£LEµO
IRO\DPDWRV NL£OO¯W£VRNDW UHQGH]¾QN D /HRQDUGR 0«GLD $NDG«PLD
,QIRUPDWLNDL6]DNN¸]«SLVNROD«V*LPQ£]LXP*DO«UL£M£EDQPHO\DY£URV
N¸]SRQWLHOKHO\H]NHG«VğEHY£V£UOµN¸]SRQWM£EDQPğN¸GLN
6]«OHVN¸Uğ NDSFVRODWRNDW £SROXQN FLYLO V]HUYH]HWHNNHO 7DQXOµLQN
¸U¸PPHO NDSFVROµGQDN EH ¸QN«QWHV N¸]¸VV«JL PXQN£NED LV PLQW
SO UHQGH]Y«Q\HNHQ YDOµ V]HUYH]ăL U«V]WY«WHO YDJ\ V]HP«WJ\ğMW«V D
WHOHS¾O«VHNIUHNYHQW£OWSRQWMDLQWHUP«V]HWY«GHOPLWHU¾OHWHNHQLOOHWYH
N¾O¸QE¸]ăNDULWDW¯YWHY«NHQ\V«JHNEH
$J\¸QJ\¸VL.£URO\5µEHUW6]DNN¸]«SLVNRODV]ROJ£OWDW£VDLN¸]«WDUWR]LN
D] LV KRJ\ N¾O¸QE¸]ă UHQGH]Y«Q\HNUH EL]WRV¯WXQN SLQF«U WDQXOµNDW
J\DNRUODW F«OM£EµO $ V]DN£FV «V D FXNU£V] WDQXOµLQN UHQGH]Y«Q\HNUH
KLGHJW£ODNDWIă«WHOHNHWV¾WHP«Q\HNHW«VWRUW£NDWWXGQDNN«V]¯WHQL
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Sport és kultúra

,VNRO£LQN PLQGHQ WDQ«YEHQ 'L£NQDSRW UHQGH]QHN DKRO D
N¸UQ\H]HWWXGDWRVV£JD]HJ«V]V«JY«GHOHP«VDVSRUWN¸]SRQWLV]HUHSHW
M£WV]LN

Felnőttképzési szolgáltatások
ǩ6]HP«O\LV«JIHMOHV]W«VD](QQHDJUDPW¾NU«EHQ
$](QQHDJUDPHJ\V]HP«O\LV«JWLSROµJLDDPHO\V]HP«O\LV«JW¯SXVWNDUDNWHUL]£O LQQHQDQHYHLVHQQHD
J¸U  NLOHQFJUDPPD £EUDJDUȌND $]HPEHUHNHWKDMODPDLN«VEL]RQ\RVU¸J]¾OWYLVHONHG«VLPLQW£LN
DODSM£QFVRSRUWEDVRUROMD.«S]«VLLGă30 óra
ǩǦWDPXQNDYLO£J£EDǥWU«QLQJ
$ WU«QLQJ U«V]WYHYăL N«SHVHN OHV]QHN ¸QPDJXN «V P£VRN «UW«NHLQHN IHO «V D] HJ\HV NDUDNWHUHN
SUREO«PDNH]HO«VL PHJROG£VDLQDN PHJLVPHU«V«UH *\DNRUODWL ¼WPXWDW£VW DG D] HJ\«Q V]£P£UD D
NLPR]GXO£V IHMOăG«V LU£Q\£ED KRJ\ ¸QPDJ£W D PXQND YLO£J£EDQ F«OYH]«UHOWHQ «V PDJDEL]WRVDQ
HOKHO\H]NHGQLN«SHVIHOQăWWN«QWGHȌQL£OMD.«S]«VLLGă60 óra
ǩ+DW«NRQ\¸QPHQHG]VHO«V
$SURJUDPU«V]WYHYăLN«SHVHNOHV]QHNDURKDQµYLO£JXQNGLJLW£OLVWHUPăWDODM£QKDW«NRQ\DQJ\¸NHUHWYHUQL
(J\HGL SRUWIµOLµW DONRW NLLVPHUL PDJ£W D NDRWLNXVQDN WğQă £OO£VNHUHVăL FVDWRUQ£N PHGU«EHQ YDODPLQW
PHJWDO£OMDD]RQOHHQGăPXQNDDGµM£WDPHO\LNQ«ON«SHVV«JHLWWXG£V£WPD[LP£OLVDQNDPDWR]WDWKDWMD
.«S]«VLLGă80 óra
ǩ,QWHUDNW¯YWDQDQ\DJIHMOHV]Wă
$ SURJUDP U«V]WYHYăL N«SHVHN OHV]QHN LQWHUDNW¯Y W£EO£Q KDV]Q£OKDWµ WDQDQ\DJ PHJWHUYH]«V«UH
IHMOHV]W«V«UH.«S]«VLLGă60 óra
ǩ0LQGHQQDSLLQIRUPDWLND
$] LQIRUPDWLNDL DODSLVPHUHWHN PLQGHQQDSL DONDOPD]£V£QDN EHPXWDW£VD EHJ\DNRUO£VD $ V]£P¯WµJ«S
IHO«S¯W«V«QHN LVPHUWHW«VH D] DONDOPD]RWW RSHU£FLµV UHQGV]HU EHJ\DNRUO£VD D] DODSYHWă LURGDL
DONDOPD]£VRN VHJ¯WV«J«YHO N¸UOHYHOHN VWDWLV]WLN£N HON«V]W«VH D] RQOLQH NRPPXQLN£FLµV V]RIWYHUHN
PHJLVPHU«VHEHJ\DNRUO£VD.«S]«VLLGă100 óra
ǩ3D Grafika és animáció alapismertek/haladó ismeretek
$SURJUDPVLNHUHVHOY«J]«V«YHODU«V]WYHYăNN«SHVHNOHV]QHNNDUDNWHUHNHWO«WUHKR]QLYDODPLQW
D]RNDWDQLP£FLµUDIHON«V]¯WHQL«VIHOKDV]Q£OQL¸Q£OOµDQLP£FLµVȌOPHNWHUYH]«V«UHYDODPLQWD
ȌOPHNEHQ«VUHNO£PRNEDQYDOµVSHFL£OLVHIIHNWHNO«WUHKR]£V£UD.«S]«VLLGă60/100 óra
ǩMobil alkalmazásfejlesztő

Felnőttképzés

0RELO DONDOPD]£V WHYH]«VH GRNXPHQW£O£VD IHMOHV]W«VH PHJLVPHULN D PRELO SODWIRUPRNUD
YRQDWNR]µN¸YHWHOP«Q\HNHW«VLPSOHPHQW£O£VLIRO\DPDWRNDW$PRELODONDOPD]£VRNDWDONDOPD]£V
£UXK£]EDQWHUMHV]WLNNH]HOLN«V«UW«NHOLN.«S]«VLLGă400 óra
ǩ+RWHODQJROWDQIRO\DP

42

$ SURJUDP VLNHUHV HOY«J]«V«YHO D U«V]WYHYăN N«SHVHN OHV]QHN DQJRO Q\HOYHQ HOO£WQL D KRWHO
DGPLQLV]WU£FLµM£YDO NDSFVRODWRV IHODGDWRNDW N«SHVHN OHV]QHN ¸Q£OOµDQ HOY«JH]QL D] LGHJHQ
Q\HOYğV]REDIRJODO£VWUHQGHO«VHNIHOY«WHO«WLVPHUWHWQLWXGM£ND]«WHOHNUHFHSWMHLW«VHON«V]¯W«VL
PµGMDLW0HJELUNµ]QDND]LGHJHQQ\HOYL¯U£VEHOLNRPPXQLN£FLµYDOKLYDWDORVLUDWRNNH]HO«V«YHO
.«S]«VLLGă70 óra
ǩ0L[HU
$ PL[HUEDUWHQGHU V]DNN«SHV¯W«VVHO D WDQXOµN PHJWDQXOM£N D VWDQGDUG NRNW«ORN HON«V]¯W«V«W
PDMG WRY£EEIHMOHV]WLN D NRNW«O NXOW¼U£QDN D PLQGHQNRUL WUHQGQHN PHJIHOHOăHQ  $ N«S]«V VRU£Q
HOVDM£W¯WRWWV]DNPDLLVPHUHWHNN«V]V«JHN«VN«SHVV«JHNDONDOPDVV£WHV]LNDWDQXOµNDWDOHJ¼MDEE
V]DNPDL LQIRUP£FLµN EHIRJDG£V£UD PHJ¼M¯W£V£UD NRUXQN LJ«Q\HLQHN PHJIHOHOă DODSDQ\DJRN
IHOKDV]Q£O£V£YDO.«S]«VLLGă100 óra



Társintézmények

JOB Diák Iskolaszövetkezet – Nyíregyháza – Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és
Gimnázium befogadó intézménye
$]LVNRODV]¸YHWNH]HWPLQGHQ«OHW«Y«WEHW¸OW¸WWQDSSDOLWDJR]DWRVKDOOJDWµWGL£NRWIRJODONR]WDWDNLNQHN
Y£OWR]DWRVPXQNDOHKHWăV«JHW«VWLV]WHVM¸YHGHOHPIRUU£VWEL]WRV¯WLOOHWYHVHJ¯WLDGL£NRNDWN«VăEELNDUULHUWHUYHLNEHQ
7RY£EE£F«OMDKRJ\DF«JHNDPXQN£OWDWµNV]£P£UDRO\DQPXQNDHUăIRUU£VWEL]WRV¯WVRQPHOO\HOO«WV]£PLJ«Q\HLNHW
J\RUVDQDODFVRQ\N¸OWV«JYHW«VVHO«VUXJDOPDVDQN«SHVHNV]HUYH]QL

KITEX szaknyelvi vizsgaközpont – Nyíregyháza – Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és
Gimnázium
$]LVNRO£EDQPğN¸GLND.HOHW0DJ\DURUV]£JLU«JLµV]DNPDLQ\HOYYL]VJDN¸]SRQWMD
$]RNQDN D] LGHJHQIRUJDORPEDQ LOOHWYH NHUHVNHGHOHPEHQ WDQXOµN «V GROJR]µN V]£P£UD DM£QOMXN DNLNQ«O D GLSORPD
PHJV]HU]«V«QHNYDJ\DPXQNDN¸UEHW¸OW«V«QHNIHOW«WHOHD]£OODPLODJHOLVPHUWV]DNQ\HOYLQ\HOYYL]VJDLOOHWYHDODS
N¸]«SYDJ\IHOVăV]LQWğQ\HOYLVPHUHWV]¾NV«JHVDV]DNPDVLNHUHVHEEJ\DNRUO£V£KR]
$YL]VJDQ\HOYHDQJROYDJ\Q«PHW9L]VJDV]LQWDODSIRN % N¸]«SIRN % «VIHOVăIRN & 
$YL]VJDOHKHWV]µEHOL¯U£VEHOL«VNRPSOH[$]HJ\HVYL]VJDU«V]HNUHN¾O¸QLVOHKHWMHOHQWNH]QL
$YL]VJDHJ\Q\HOYğN¸]YHW¯WăN«V]V«JHW IRUG¯W£VWROP£FVRO£V QHPP«U$MHOHQWNH]«VRQOLQHW¸UW«QLN

ECDL vizsgaközpont – Gyöngyös – Károly Róbert Szakközépiskola
9L]VJDN¸]SRQWXQN D] HJ\V«JHV QHP]HWN¸]L V]DE£O\RN DODSM£Q PğN¸GLN 0RGXO£ULV YL]VJDUHQGV]HUğ DPHO\QHN
PLQăV«JEL]WRV¯W£V£W D 1HXPDQQ -£QRV 6]£P¯WµJ«SWXGRP£Q\L 7£UVDV£J Y«J]L &«OMD D] LQIRUPDWLNDL ¯U£VWXG£V
V]«OHVN¸UğWHUMHV]W«VH«VDQQDNHOăVHJ¯W«VHKRJ\HOVăVRUEDQIHOKDV]Q£OµLLVPHUHWHNHWVDM£W¯WV£NHODWDQXOµLQN
0LYHO D] (&'/ PRGXO£ULV YL]VJDUHQGV]HUğ ¯J\ DGRWW HVHWEHQ QHP V]¾NV«JHV YDODPHQQ\L PRGXOEµO YL]VJ£]QL
HOHJHQGăFVDNDPXQNDN¸UEHW¸OW«V«KH]DODSYHWăHQV]¾NV«JHVPRGXOYL]VJ£NDWOHWHQQLXJ\DQDNNRUOHKHWăV«JYDQD
N«VăEELHNEHQDWDQXO£VIRO\WDW£V£UDLV
(J\V]HUğNRQNU«WWDQDQ\DJDLU«Y«QDWDQIRO\DPLVPHUHWHLN¸QQ\HQHOVDM£W¯WKDWµNDN£UPXQNDYDJ\WDQXO£VPHOOHWWL
¸Q£OOµYDJ\WDQIRO\DPLNHUHWHNN¸]¸WWLV

Mester szalon – Eger – Európai Üzleti Ismeretek Szakközépiskolája
$] LVNROD )RGU£V] LOOHWYH .R]PHWLNXV V]DNRV WDQXOµL V]£P£UD EL]WRV¯WMXN D J\DNRUODWL N«S]«VKH] V]¾NV«JHV
HV]N¸]¸N KDV]Q£ODW£W $ J\DNRUODWL µU£N DONDOP£YDO D IUL]XUD LOOHWYH D VPLQN VW¯OXV£W D YHQG«JJHO N¸]¸VHQ
DODN¯WM£NNLDWDQXOµNVDM£WHJ\«QLV«JUHV]DERWWIRUPD«VV]¯QYLO£JJDO
$ J\DNRUODWL µU£NRQ D WDQXOµN PHJWDQXOM£N PDMG DONDOPD]]£N KRJ\ D] DUFKR] PLO\HQ KDMIRUPD «V V]¯Q £OO D
OHJMREEDQD]£SRO£VLNH]HO«VLWHUP«NHNLVPHUHW«WLV

+DV]Q£OW£OP£U$SSOHPDFLQWRVKV]£P¯WµJ«SHW"$N£ULJHQDN£UFVDNPRVWSUµE£ORGH]HQD]RQOLQHIHO¾OHWHQ
NHUHV]W¾OOHKHWăV«JHGYDQU£KRJ\PHJLVPHUNHGMD0DF26;DODWWKDV]Q£OKDWµLURGDLSURJUDPRNNDOD]$QGURLG
RSHU£FLµVUHQGV]HUHIHMOHV]WKHWăPRELODONDOPD]£VRNNDODYLGHRY£JµV]RIWYHUHNNHO«VD'JUDȌND«VDQLP£FLµ
N«V]¯W«VVHO $ N«S]«VHN W£YRNWDW£VVDO «V KHO\L Ǟ 1\¯UHJ\K£]D Ǟ V]DNWDQWHUPHNEHQ NRQ]XOW£FLµV LGăSRQWRN
DONDOP£YDOW¸UW«QQHN

A jelentkezés feltételei:
$]LQW«]P«Q\HLQN£OWDOLQG¯WRWW«UHWWV«JLUH«S¾OăHPHOWV]LQWğLOOHWYHIHOVăIRN¼V]DNRNUDMHOHQWNH]QL
«VEHLUDWNR]QLIRO\DPDWRVDQOHKHWDMHOHQWNH]«VLGRVV]L«EHN¾OG«V«YHO
$MHOHQWNH]«VLGRVV]L«QDND]DO£EELDNDWNHOOWDUWDOPD]QLD
$NLW¸OW¸WW«VDO£¯UWMHOHQWNH]«VLODSRWDPHO\KH]PHOO«NHOQLV]¾NV«JHVD]DO£EELGRNXPHQWXPRN
P£VRODWDLW
ǩUHWWV«JLEL]RQ\¯WY£Q\ DPHQQ\LEHQP£UYDQ 
ǩ1\HOYYL]VJDEL]RQ\¯WY£Q\ DPHQQ\LEHQYDQ 
ǩ0HJO«Yă2.-V YDJ\HJ\«E V]DNPDLEL]RQ\¯WY£Q\
ǩGELJD]ROY£Q\N«S
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Társintézmények
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