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Helló, Kedves Pályaválasztó Fiatal! 

Örülünk, hogy ezt a kiadványt a kezedben tartod, hiszen egy lépéssel már biztosan 
közelebb kerültél ahhoz, hogy olyan szakmát válassz, amellyel mindig, minden 
körülmények között boldogulni fogsz, és megbecsülésre számíthatsz.

Ma Magyarországon hatalmas hiány van a jól képzett szakemberekből, bizonyára te 
sem gondolnád, hogy mennyire nehéz egy jó villanyszerelőt, kőművest vagy éppen 
cukrászt találni. Vannak olyan szakmák, amelyekben ma országos szinten azonnal 
több ezer ember el tudna helyezkedni. 

Ebben a kiadványban, a szakképzéssel kapcsolatos hasznos információk és érdekes-
ségek mellett, azokról a cégekről is olvashatsz, amelyek egy-egy szakma gyakorlati 
képzésében jelen vannak, így nemcsak arról kaphatsz bővebb tájékoztatást, amit tan-
ulnál, hanem arról a gazdálkodóról is, aki tanítja.

Olvass, érdeklődj és tedd fel kérdéseidet! Mi igyekszünk mindenben segíteni. 
Pályaorientációs tanácsadónk elérhetősége:

HorvátH-vörös Mária
tolna Megyei Kereskedelmi és iparkamara

7100 szekszárd, arany J. u. 23-25. 3. emelet
06/74 411-661

Légy szakember, légy olyan ember, akire felnéznek, 
akinek megbecsülik munkáját!

laPozz és léPJ belJebb a szaKmaTanulás VIláGába!
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eGy KIs seGíTséG az elIGazodásHoz

FoGalomTár

Pályaválasztási tanácsadó 
a tanácsadó feladata, hogy a legnagyobb segítséget nyújtsa abban, hogy a szá-
modra legmegfelelőbb iskolát válaszd. Figyeli az adottságaidat, tanulási képes-
ségeidet, érdeklődési körödet. Ez alapján fogja ajánlani a szakképesítést vagy a 
felsőoktatást! 

Az iskolai tanműhely 
Az iskolai tanműhelyben a szakmai alapok elsajátítása történik. Ez már szakmai 
gyakorlat, csak még nem egy vállalkozónál, hanem bent a suliban! 

duális képzés 
az elméleti képzést az iskolában kapod meg, a gyakorlatot pedig egy olyan cégnél, 
amely a való világ versenypályáján nyomja a gázt. Itt már – annak ellenére, hogy 
diákigazolvánnyal rendelkezel – élesben játszol te is. Szakmát tanulsz, termelsz, 
méghozzá a piacra! Megfelelő hozzáállással a szakmai hírnevedet már itt fiatalon 
megalapozhatod! 

a második szakma
az állam a korábbi egy helyett, ezentúl két szakképesítés ingyenes megszerzését 
teszi lehetővé az iskolai rendszerű szakképzésben.

a pénzbeli juttatás
Pénzbeli juttatásban részesülsz, azaz pénzt kapsz a munkádért. azonban nem-
csak az anyagi támogatás jár, a gazdálkodó szerv biztosítja számodra a munka-
eszközöket, a munkaruhát, mindent, ami a biztonságos és megfelelő munkavég-
zéshez szükséges. Itt úgy kell viselkedned, mint egy munkahelyen. Pontosan, 
rendezetten kell érkezned, tisztelettudónak lenned, és minden rád bízott munkát 
legjobb tudásod szerint elvégezned.

aHol mIndIG KaPsz seGíTséGeT:
Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 szekszárd, arany János utca 23-25. III. emelet
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VárHaTóan Induló KéPzéseK  
oKJ-s besorolása

TOLNA MEGyE 2020/2021
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1 2 3 4 5 6 7

34 582 01 Ács 9 XVI 3 év
2 év – N, E

54 723 04 Ápoló

Felnőtt intenzív szakápoló 
Gyermek intenzív 
szakápoló 
Nefrológiai szakápoló 
Onkológiai szakápoló 
Pszichiátriai szakápoló 
és gyógyfoglalkoztatás 
Sürgősségi szakápoló 
Légzőszervi szakápoló 
Hospice szakápoló 
Geriátriai és krónikus 
beteg szakápoló
Foglalkozás-egészségügyi 
sz.ápoló
Epidemiológiai szakápoló 
Diabetológiai szakápoló és 
edukátor 
Alapellátási közösségi 
szakápoló

1 I 6 év
3 év – N, E

34 543 02 Asztalos 11 XVIII 3 év
2 év – N, E

54 523 01
Automati-
kai techni-
kus

Autóipar  
Gyártástechnika 
Épület automatizálás
Energetika és petrolkémia

6 XI 5 év
2 év – N, E

34 542 07 Bőrtermék-
készítő

Bőrdíszműves 
Cipőkészítő  
Ortopédiai cipész

10 XVII 3 év
2 év – N, E

34 582 13 Burkoló 9 XVI 3 év
2 év – N, E

34 521 12 CNC 
programozó 5 IX 4 év

3 év – N, E
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1 2 3 4 5 6 7

34 811 01 Cukrász 18 XXVII 3 év
2 év – N, E

54 811 02
Cukrász 
szak-
technikus

18 XXVII 5 év
2 év – N, E

54 211 01 Dekoratőr 4 V 5 év
2 év – N, E

54 211 12

Divat-, 
jelmez- és 
díszletter-
vező

4 V 5 év
2 év – N, E

34 542 08 Divatszabó Női szabó 
Férfi szabó 10 XVII

3 év
2 év – N, E

34 541 12 Édesség-
készítő 21 XXXVI

3 év
2 év – N, E

54 723 05 Egészségügyi 
asszisztens

Audiológiai asszisztens és 
hallásakusztikus 
Perioperatív asszisztens 
Endoszkópos asszisztens 
Gyógyszertári asszisztens 
Kardiológiai és angioló-
giai asszisztens
Radiográfia asszisztens 
Fogászati asszisztens
Klinikai neurofiziológiai 
asszisztens

1 I 5 év
2 év – N, E

34 522 03 Elektronikai 
műszerész 6 XI 3 év

2 év – N, E

54 523 02 Elektronikai 
technikus 6 XI 5 év

2 év – N, E

34 582 04
Festő, 
mázoló, 
tapétázó

9 XVI 3 év
2 év – N, E

34 521 02
Finom-
mechanikai 
műszerész

5 IX 3 év
2 év – N, E

54 815 01 Fodrász 19 XXX 5 év
2 év – N, E

54 724 02 Fog-
technikus 1 II 3 év – N, E
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34 521 11
Építő-, szállító- 
és munka gép-
szerelő

5 IX 3 év
2 év – N, E

34 582 03 Épület- és 
szerkezetlakatos 5 IX 3 év

2 év – N, E

54 582 01 Épületgépész 
technikus 5 VIII 5 év

2 év – N, E

54 522 01 Erősáramú elek-
trotechnikus 6 XI 5 év

2 év – N, E

54 211 13 Fotográfus
Művészeti 
fotográfus 
Kreatív fotográfus

4 V 5 év
2 év – N, E

54 521 09 Gépésztechnikus Ipar Vegyipar 
Vízgépészet 5 IX 5 év

2 év – N, E

54 521 03
Gépgyártás-
technológiai 
technikus

5 IX 5 év
2 év – N, E

34 521 15 Gépi és CNC 
forgácsoló 5 IX 3 év

2 év – N, E

54 525 15
Gépjármű 
mechatronikai 
technikus

Szerviz Gyártás 13 XXII 5 év
2 év – N, E

34 525 08 Gépjármű 
mechatronikus Szerviz Gyártás 13 XXII 3 év

2 év – N, E

54 211 04 Grafikus 4 V 5 év
2 év – N, E

54 723 02 Gyakorló ápoló

Felnőtt beteg ápoló 
Csecsemő és 
 gyermek ápoló 
Mentőápoló

1 I 5 év
2 év – N, E

34 521 05 Gyártósori 
gépbeállító 5 IX 3 év

2 év – N, E

34 521 06 Hegesztő 5 IX 3 év
2 év – N, E

34 582 18
Hűtő- és 
szellőzés 
rendszerszerelő

5 VIII 3 év
2 év – N, E

54 347 02 Idegen nyelvű 
ipari és keres-
kedelmi tech-
nikus

Gépjárműgyártás 
Általános gyártás 
Kereskedelmi 
logisztika

16 XXV 5 év
2 év

– N, E



10

A B C D E F G H I J
Szakképesítés azonosító 

száma Szakképesítés

Sz
ak

m
ac

so
po

rt

Ág
az

at
i b

es
or

ol
ás

Isk
ol

ai 
re

nd
sz

er
ű 

ké
pz

és
i i

dő

Is
ko

la
re

nd
sz

er
en

-
kí

vü
li 

ké
pz

és
i i

dő

A
 k

ép
zé

s m
un

ka
r -

en
dj

e N
=n

ap
pa

li,
 

E=
eg

yé
b

Sz
in

t

Ta
nu

lm
án

yi
 

te
rü

le
t

So
rs

zá
m

megnevezése szakmairányai

1 2 3 4 5 6 7
34 521 16 Ipari gépész Ipar Vegyipar 

Vízgépészet
5 IX 3 év

2 év
– N, E

54 521 10 Ipari szervíztech-
nikus 5 IX 5 év

2 év – N, E

34 525 03 Járműfényező 13 XXII 3 év
2 év – N, E

54 523 07
Járműipari 
karbantartó 
technikus

5 IX 6 év
3 év – N, E

34 525 04
Jármű karosszéria 
előkészítő, 
felületbevonó

13 XXII 3 év
2 év – N, E

54 815 02 Kozmetikus 
 technikus 19 XXX 5 év

2 év – N, E

34 542 05 Kárpitos 11 XVIII 3 év
2 év – N, E

34 341 02 Kereskedelmi 
értékesítő 17 XXVI 3 év

2 év – N, E

54 341 03
Kereskedő és 
webáruházi 
technikus

17 XXVI 5 év
2 év – N, E

54 815 03 Kéz- és lábápoló 
technikus

Kézápoló és 
műkörömépítő 
Speciális lábápoló

19 XXX 5 év
2 év – N, E

54 761 02 Kisgyermekgon-
dozó, -nevelő 2 III 5 év

2 év – N, E

54 525 16 Kocsivizsgáló 
technikus 13 XXII 5 év

2 év – N, E

34 523 01 Mechatronikus- 
karbantartó 5 XI 3 év

2 év – N, E

54 582 07 Mélyépítő tech-
nikus

Vízügy Közmű 
Útépítő 9 XVI 5 év

2 év – N, E

54 213 07 Nyomdaipari 
technikus

Nyomdaipari gép-
mester 
Nyomdaipari 
előkészítő 
Nyomtatvány-
feldolgozó

12 XIX 5 év
2 év – N, E

34 213 01 Nyomdász

Nyomdaipari 
gépmester 
Nyomdaipari 
előkészítő 
Nyomtatvány-
feldolgozó

12 XIX 3 év
2 év – N, E
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34 725 02 Optikai termék-
készítő 1 XXIX 3 év

2 év – N, E

54 725 12 Optikus tech-
nikus 1 XXIX 2 év – N, E

34 521 17 Öntvénykészítő Vas és acél 
Könnyű fém 5 X 3 év

2 év – N, E

34 811 07 Panziós-fogadós 18 XXVII 3 év
2 év – N, E

34 543 07

Papírgyártó 
és feldolgozó, 
csomagolószer-
gyártó

Papírgyártó és 
feldolgozó 
Csomagolószer-
gyártó

8 XIV 3 év
2 év – N, E

54 543 03

Papírgyártó 
és feldolgozó, 
csomagolószer-
gyártó technikus

Papírgyártó és 
feldolgozó 
Csomagolószer-
gyártó

8 XIV 5 év
2 év – N, E

54 344 01 Pénzügyi-szám-
viteli ügyintéző 15 XXIV 5 év

2 év – N, E

34 811 08 Pincér-vendégtéri 
szakember 18 XXVII 3 év

2 év – N, E

54 841 09 Postai üzleti 
ügyintéző 17 XL 5 év

2 év – N, E

34 811 04 Szakács 18 XXVII 3 év
2 év – N, E

54 811 03 Szakács szak-
technikus 18 XXVII 5 év

2 év – N, E

34 582 10 Szárazépítő 9 XVI 3 év
2 év – N, E

34 582 19 Szerkezet-építő és 
szerelő 9 XVI 3 év

2 év – N, E

34 521 18 Szerszám- és 
készülékgyártó 5 IX 3 év

2 év – N, E

34 582 20 Szigetelő 9 XVI 3 év
2 év – N, E

34 762 01 Szociális ápoló  
és gondozó 2 III 3 év

2 év – N, E

54 762 05
Szociális és 
gyermekvédelmi 
szakasszisztens

2 III 5 év
2 év – N, E
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1 2 3 4 5 6 7

54 762 06
Szociális és 
mentálhigiénés 
szakgondozó

2 III 3 év – N, E

54 762 07
Szociális és 
rehabilitációs 
szakgondozó

2 III 5 év
2 év – N, E

54 481 08 Szoftverfejlesztő 
és -tesztelő 7 XIII 5 év

2 év – N, E

34 582 15 Tetőfedő 9 XVI 3 év
2 év – N, E

34 542 09 Textilgyártó
Fonó Szövő Kötő
Nemszőtt-termék 
gyártó

10 XVII 3 év
2 év – N, E

54 812 04 Turisztikai 
 technikus

Turisztikai 
szervező Idegen-
vezető

18 XXVIII 5 év
2 év – N, E

34 582 21 Útépítő és 
útfenntartó 13 XVI 3 év

2 év – N, E

54 582 08
Útépítő, vasút-
építő, és fenntartó 
technikus

13 XVI 5 év
2 év – N, E

54 344 05
Vállalkozá-
si ügyviteli 
ügyintéző

15 XXIV 5 év
2 év – N, E

54 841 05
Vasútforgalmi 
szolgálattevő 
technikus

13 XXII 5 év
2 év – N, E

54 525 19
Vasúti-
jármű-szerelő 
technikus

13 XXII 5 év
2 év – N, E

54 811 04 Vendégtéri szak-
technikus

18 XXVII
5 év
2 év

– N, E

34 522 05 Villanyszerelő Épületvillamosság 
Villamos hálózat
Villamos készülék 
és berendezés

6  XI
3 év
2 év

– N, E

34 582 12 Víz- és csatorna-
rend szer szerelő

5 VIII
3 év
2 év

– N, E
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SZAKMA VÁLLALKOZÁS NEVE
Ács Mester Kft.

Asztalos Mester Kft., Miklós József Ev.

Autóelektronikai műszerész P’-Autócity Zrt.

Autószerelő
Alisca Autócentrum Kft., Hilcz és Fia Kft., P’-Autócity 
Zrt., Takács Autószervíz Kft., Evasion Car Kft.,  
Nagy József Ev. Vörös Autószervíz

Autó technikus Alisca Autócentrum Kft., Hilcz és Fia Kft.,

Cukrász Szemesi Judit

Eladó Bama- Food Kft., Dombó – Coop Zrt., Kop-Ka Zrt., 
Merkl Kriszt., Mecsek Füszért Zrt., Tecso Global Zrt.

Épület- és szerkezetlakatos Ferropatent Zrt., Kóré és Társa Kft., Lugmair Kft.,  
Mester Kft., TA-X-ER Kft., Váradi Metál Kft.

Festő, mázoló, tapétázó Ács Állványozó Kft., Mester Kft.,

Gépjármű vezető (busz vezető,  
tehergépkocsi vezető)

Hambalkó Kft.

Gépi forgácsoló Fastron Hungária Kft, Jako Fémárúgyár Kft.,  
Spinner Hungária Kft., Solvaro Kft., TA-X-ER Kft.,

Hegesztő Ferropatent Zrt., Kóré és Társa Kft., Lugmair Kft.,  
Mester Kft., TA-X-ER Kft., Váradi Metál Kft.

Ipari gépész Kóré és Társa Kft., TA-X-ER Kft.,

Járműfényező Alisca Autócentrum Kft., Farkas Karosszéria Kft.,  
P’-Autócity Zrt., Kaméleon Kft., Szőts Lajos Ev.

Karosszérialakatos Alisca Autócentrum Kft ; Farkas Karosszéria Kft.,  
Hilcz és Fia Kft., Szőts Lajos Ev.

Kereskedő Kop-Ka Zrt.

Kozmetikus Ekhnaton Kft., Paál Zsuzsanna Ev,  
Szolnoki – Kersák Zsuzsanna

Kőműves Mester Kft, Partner Kft., Tam – Bau Kft.

Motorkerékpár – szerelő Hilcz és Fia Kft.,

Pincér Balance Kft., Bikó Cégellátó Kft., Dombó – Coop Zrt., 
Full Happy Kft., Keszthelyiné és Társai Bt.

Szakács Bikó Cégellátó Kft., Cikádor Kft., Craft pizza&Coffe; 
Dombó – Coop Zrt., Full Happy Kft., Keszthelyiné és 
Társai Bt.

Szerszámkészítő TA-X-ER Kft.,

Vendéglátás szervező – vendéglős Bikó Cégellátó Kft., Cikádor Kft, Dombó – Coop Zrt., 
HD-Beton Kft.

Villanyszerelő Elektrolit Kft., H- Centrum, Lux H 84 Kft., Tolnavill Kft., 
Vergotek Kft.

Kiadványunkban szereplő gyakorlati helyek  
szakmák szerinti bontásban
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Baptista „Esély”  
Szakközépiskola
 

Iskolánk a 2020/2021. tanévben az alábbi képzé-
sek indítását tervezi 3 éves képzési idővel.
Várjuk az általános iskola 8. osztályát végző, kö-
zépiskolát váltani akaró, tanulmányait újra elkez-
dő, vagy érettségi után szakmát tanulni vágyó fia-
talok jelentkezését:

Faipari szakmai képzés:
• Asztalos 0001

Építőipari szakmai képzés:
• Festő, mázoló, tapétázó 0002 
• Kőműves 0003

Gépészeti szakmai képzés:
• Épület- és szerkezetlakatos 0004
• Hegesztő 0005

A hiányszakmába felvételt nyerők havi 10 000–30 000 Ft iskolai ösztöndíjban is része-
sülnek. Jelentkezés:
• általános iskolai tanuló: az iskolában rendszeresített jelentkezési lapon
• általános iskolát már elvégzett tanuló: oktatási intézményünkben

Gyakorlati képzés a „Mester” Kft. szekszárdi és bonyhádi tanműhelyeiben. Juttatások a 
törvényben előírtak szerint. (Ösztöndíj, munkaruha, szerszám- és géphasználat.)
Az iskola és a gyakorlati képzőhely előzetes egyeztetés után megtekinthető munkana-
pokon 08:00 és 14:00 óra között.

Nyílt nap: 2019. december 5. (csütörtök)

Az általános iskolai jelentkezési lap kitöltésétől függetlenül regisztráljon iskolánkban is!

Bővebb információ:
Baptista „Esély” Szakközépiskola Szekszárd • cím: 7100 Szekszárd, Tartsay Ipartelep 3.
Telefon: +3674/511-743, +3620/4787124 • e-mail: esely.szekszard@baptistaoktatas.hu

web: esely.baptistaoktatas.hu

OM azonosító: 100620
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

Egészségügyi és Szociális  
Szakképző Iskola és Kollgéium

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 8-10. 
Telefon: 74/511-920
E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu
Honlap: www.szdeszki.pte.hu
Igazgató: Hevesiné Simon Gyöngyi 
Pályaválasztási felelős:  Dr. Sudárné Fekete Katalin igazgatóhelyettes
Szakmai igazgatóhelyettes:  Főfainé Kövesi Ildikó
OM azonosító:  203379

Iskolánk 2019. augusztus 1. napjától a Pécsi Tudományegyetem fenntartásá-
ba került. A fenntartói jogot átruházott jogkörben a Pécsi Tudományegyetem 
Egészségtudományi Kara gyakorolja.

Jogelőd iskoláink voltak: Szent-Györgyi Albert Középiskola, Balassa János 
Szakképző Iskola, Dr. Kelemen Endre Szakközépiskola, Szent László Szakképző 
Iskola Egészségügyi és Szociális Szakképző Tagintézménye, Szekszárdi Szak-
képzési Centrum Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma.

Bár az iskola neve és fenntartó-
ja sokszor megváltozott, a segítő 
szakmákkal kapcsolatos értékeinket 
megőriztük. Az intézmény a megye 
egyetlen tiszta profilú egészségügyi 
és szociális szakképzéssel foglalko-
zó iskolája, ahol a jogelőd iskolák 
törekvéseit őrizve és fejlesztve folya-
matos a két területen a szakképzés.

Legfőbb feladatunknak tartjuk, 
hogy az érettségire és egészség-
ügyi/szociális szakképesítésre fel-
készített tanulóink jó eséllyel tud-
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janak elhelyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a felsőoktatásban. 
A felsőoktatásban előnyt jelent a szakirányú végzettség!

A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és szociális intéz-
mény partnerünk, ösztöndíjjal, tanulószerződéssel is segítve fiataljaink jövőjét.

Technikumi (korábban szakgimnáziumi) képzéseinkben az általános mű-
veltséget megalapozó közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati ok-
tatás folyik.

Iskolánkban lehetőség van az érettségi és szakmai bizonyítvány megszerzé-
sét követően, iskolaváltás nélkül magasabb szintű szakképesítések megszerzé-
sére is.

Több évtizedes felnőttoktatási múlttal rendelkezünk, amellyel lehetővé tesz-
szük az egész életen át tartó tanulást, a magasabb szintű szakképesítés megszer-
zésének lehetőségét, és a szakmaváltást.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek TECHNIKUMI (5 és 6 éves), valamint 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI (3 éves)) képzést tervezünk indítani: egészségügyi és 
szociális ágazatokban.

Ösztöndíjak és támogatások

A szakgimnáziumi képzésekben tanulószerződés köthető a 11. évfolyamtól kez-
dődően! A tanulószerződés havi ösztöndíjat biztosít a képzésben résztvevőnek!

A tervek szerint további egyéb ösztöndíjak és támogatások bevezetésére kerül 
sor a 2020/2021-es tanévtől.

Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét, 
helyben levő, nagy tornatermünkben. 

Egyéni fejlesztéssel, korrepetálással segítünk a tantárgyak követelményeit 
elsajátítani, az esetleges lemaradást bepótolni!

Lehetőség van szakkörökön való részvételre is, az érdeklődésnek megfelelően! 
•	 Elsősegélynyújtó szakkör, 
•	 Csecsemőgondozási szakkör, 
•	 Egészségnevelés.

Intézményünkben működik a Kelemen Alapítvány, amelynek segítségével 
támogatást tudunk adni a rászoruló tanulóknak, sportolási lehetőségeket, ver-
seny-nevezési díjakat, kulturális rendezvények belépőjét finanszírozzuk. Isko-
lánk épületében van lehetőség a diákétkeztetésre. 
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak.
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Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános iskolából hozott 7. év 
végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 
biológia jegyeket vesszük figyelembe. 
Egészségügyi alkalmassági szükséges!

tecHnikUMi kÉPZÉs  
8. osztályt végzetteknek

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

Szakképesítés Szakmairány Képzési idő Tagozat-kód

EGÉSZSÉGÜGYI 
ASSZISZTENS 
(8 szakmairány)

Perioperatív asszisztens 5 év

0010
Endoszkópos asszisztens 5 év
Gyógyszertári asszisztens 5 év
Fogászati asszisztens 5 év

GYAKORLÓ ÁPOLÓ
Felnőtt beteg ápoló 5 év

0011Csecsemő- és gyermekápoló 5 év
Mentőápoló 5 év

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Szakképesítés Képzési idő Tagozat-kód
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI SZAKASSZISZTENS 5 év 0020

SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS SZAKGONDOZÓ 5 év 0021
KISGYERMEKNEVELŐ-, GONDOZÓ 5 év 0022

Szakképző iskolai képzés

Szakképesítés neve Képzési idő Tagozatkód

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ 3 év 0030

A szakképesítés megszerzése után tanulóink 2 év alatt érettségi bizonyítványt 
szerezhetnek, nappali tagozaton.
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NYíLT NAPOK:
2019. november 15. péntek 800 – 1300

2019. december 6. péntek 800 – 1300

Érettségi utáni szakképzések egészségügyi és szociális ágazatban 
– NAPPALI rendszerű oktatás

Beiratkozás előfeltétele: érettségi, egészségügyi alkalmassági!

eGÉsZsÉGÜGy

Szakképesítés neve Szakképesítés 
OKJ száma Képzési idő Szakmairány

EGÉSZSÉGÜGYI  
ASSZISZTENS 54 723 05 2 év

Perioperatív asszisztens
Endoszkópos asszisztens
Gyógyszertári asszisztens
Fogászati asszisztens

EGÉSZSÉGÜGYI  
LABORÁNS 54 725 10 2 év

Klinikai laboratóriumi asszisztens
Szövettani asszisztens

GYAKORLÓ ÁPOLÓ 54 723 02 2 év
Felnőtt beteg ápoló
Csecsemő- és gyermekápoló
Mentőápoló

REHABILITÁCIÓS 
TERAPEUTA 54 762 04 2 év

Gyógymasszőr
Ergoterapeuta
Fizioterápiás asszisztens

ÁPOLÓ 
(13 szakmairány) 54 723 04 3 év

Felnőtt intenzív szakápoló
Gyermek intenzív szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Sürgősségi szakápoló
Hospice szakápoló
Alapellátási közösségi szakápoló

sZociális áGaZat
Szakképesítés neve Szakképesítés OKJ száma Képzési idő

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDEL-
MI SZAKASSZISZTENS 54 762 05 2 év

SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS 
SZAKGONDOZÓ 54 762 06 2 év

KISGYERMEKNEVELŐ-,  
GONDOZÓ 54 761 02 2 év
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FELNŐTTOKTATÁS 
– esti munkarend (heti 1 nap, nappal)

ÉRETTSÉGIVEL RENDELKEZŐKNEK

Szakképesítés neve Szakképesítés 
OKJ száma Képzési idő Szakmairány

EGÉSZSÉGÜGYI  
ASSZISZTENS 54 723 05 2 év

Perioperatív asszisztens
Endoszkópos asszisztens
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
Fogászati asszisztens

EGÉSZSÉGÜGYI  
LABORÁNS 54 725 10 2 év

Klinikai laboratóriumi asszisztens
Szövettani asszisztens

GYAKORLÓ ÁPOLÓ 54 723 02 2 év
Felnőtt beteg ápoló
Csecsemő- és gyermekápoló
Mentőápoló

REHABILITÁCIÓS 
TERAPEUTA

54 762 04 2 év
Gyógymasszőr
Ergoterapeuta
Fizioterápiás asszisztens

ÁPOLÓ 
(13 szakmairány) 54 723 04 3 év

Felnőtt intenzív szakápoló
Gyermek intenzív szakápoló
Nefrológiai szakápoló
Onkológiai szakápoló
Sürgősségi szakápoló
Hospice szakápoló
Alapellátási közösségi szakápoló
Geriátriai és krónikus beteg szakápoló
Foglalkozás-egészségügyi szakápoló
Diabetológiai szakápoló és edukátor
Légzőszervi szakápoló

PÁLYAORIENTÁCIÓS NAP: 2020. JANUÁR 28-ÁN!

Partnerünk: MESZK – Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara.
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Energetikai Szakgimnázium  
és Kollégium 

Elérhetőségek:
OM azonosító: 036396
7030 Paks, Dózsa György út 95.
06/75-519-300
eszi@eszi.hu • www.eszi.hu

 facebook.com/eszi.hu
 instagram.com/eszigram

Intézményünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájaként működik alapítványi 
formában. Az ESZI 2016-ban ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 
Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium képzési szerkezete alapvetően a jelenleg 
működő és az új atomerőművi blokkok, valamint a villamosenergia-ipar igényeire 
épül, ugyanakkor a gazdaság különféle területein is keresett, sikeresen használható pi-
acképes végzettségeket biztosít.
Az érdeklődő tanulók hét képzési lehetőség közül választhatnak: villamosipar és 
elektronika, gépészet – gépgyártástechnológia, gépészet – mechatronika, informatika, 
környezetvédelem, ügyvitel, valamint közgazdaság.
A négy évfolyamos közismereti képzést és szakmai alapozást érettségi, majd az ötödik 
technikusi évfolyamot szakmai vizsga zárja. Iskolánkban a matematika és az idegen 
nyelvi készségek fejlesztése emelt óraszámban történik, mely mellett emelt szintű ta-
nulmányok folytatására is alkalma nyílik a tanulóknak. Magas színvonalú informati-
kai infrastruktúra biztosítja a digitális kompetenciák fejlesztését, miközben kiemelt 
figyelmet fordítunk a rendszeres testnevelésre és diákjaink egészséges életmódra neve-
lésére is. Iskolánk Language Cert nyelvvizsgaközpont.
Számos program és rendezvény szervezésével biztosítjuk, hogy tanulóinknak tartal-
mas, vidám diákélete legyen az ESZI-ben.
Tanítványaink a munkaerőpiacon jól hasznosítható, színvonalas szaktudást és szak-
mai végzettséget, valamint a felsőfokú továbbtanuláshoz is magas színvonalú isme-
reteket szereznek iskolánkban.
Más iskolában érettségizett, szakmai előképzettséggel nem rendelkező fiataloknak is 
kínálunk két éves szakképzést.



21

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK

Villamosipar és elektronika (Tanulmá-
nyi terület kód: 11)
Tanulóink jártasságot szereznek a gyengeáramú 
elektronika, az automatika, a digitális áramkö-
rök és a PLC programozás területein. Az ener-
getika területén is jól hasznosítható, keresett 
szakképesítést adunk.

Gépészet – gépgyártástechnológia (Tanul-
mányi terület kód: 12)
Az energetikai ágazatban használt gépalkat-
részek gyártásánál alkalmazott módszerekkel, 
eljárásokkal ismerkednek meg a képzés során a 
tanulóink. A gyártásban használt hagyományos 
és CNC szerszámgépek kezeléséhez, karbantartá-
sához szükséges ismereteket is elsajátítják a leendő 
gépgyártástechnológus szakemberek.

Gépészet – mechatronika (Tanulmányi terület kód: 13)
A képzés során a gépész alapismeretekre elektrotechnikai, számítástechnikai és robot-
technikai tudásanyag épül, aminek köszönhetően az energetikai szektorban is jól hasz-
nálható versenyképes szaktudást kapnak tanítványaink.

Informatika (Tanulmányi terület kód: 14)
Tanulóinkból olyan szoftverfejlesztőket, programozókat képzünk, akik feladataikat 
korszerű számítógépes eszközökkel képesek ellátni webes felületeken is.

Környezetvédelem (Tanulmányi terület kód: 15)
Környezetünkért felelősséget érző szakembereket nevelünk, akik átlátják a természet-
ben zajló folyamatokat, felismerik a víz, a levegő, a talaj tisztaságát érintő veszélyeket és 
képesek ezeket kezelni, elhárítani, valamint ismerik az erőművek környezetvédelmét.

Ügyvitel (Tanulmányi terület kód: 16)
Az üzleti életet jól ismerő, hatékony irodai munkára képes szakembereket képezünk, 
akik jártasak idegen nyelvű kapcsolattartásban, munkaszervezésben és rendezvények 
lebonyolításában.

Közgazdaság (Tanulmányi terület kód: 17) 
Bankok, biztosítók, vállalkozások pénzügyi működését, az adózást, és a gazdaság 
mozgatórugóit ismerő szakemberek lesznek a nálunk végzett diákok. 

 

TÖBBET IS MEGTUDHATSZ RÓLUNK
! 

 

GYERE EL NYÍLT NAPU
NKRA! 

2018. NOVEMBER 28. SZERDA 16:00 

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
 

INFORMATIKA (KÓD: 11) 
 Tanítványainkból szoft

verfejlesztők, program
ozók vagy rendszerga

zdák lesznek, akik fel
adataikat korszerű 

számítógépes eszközökkel, w
ebes felületeken is el tu

dják látni.  

VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIK
A (KÓD: 12) 

 Az energetika területé
n is jól hasznosítható, 

keresett szakképesítés
t adunk. Tanulóink járt

asságot szereznek a 

gyengeáramú elektronikában, az au
tomatikában, a digitális ára

mkörökben és a PLC prog
ramozásban.  

GÉPÉSZET (KÓD: 13) 
 Az energetikai ágazat

ba, elsősorban a gép
gyártás területére ké

pezünk szakembereket, akik jártassá
got 

szereznek a számítógéppel segített terv
ezésben és gyártásban

. Végzettjeinket jó elh
elyezkedési lehetősége

k 

várják.  

KÖRNYEZETVÉDELEM (KÓD: 14) 

 Környezetünkért felelő
sséget érző szakembereket nevelünk, akik

 átlátják a természetben zajló folyamatokat, 

a vizet, a levegőt és 
a talajt érintő problé

mákat, az erőművek környezetvédelm
ét, és képesek ezeke

t 

hatékonyan kezelni.  

KÖZGAZDASÁG (KÓD: 15) 

 Bankok, biztosítók, v
állalkozások pénzügyi

 működését, az adózást
, a gazdaság mozgatórugóit ismerő 

szakembereket képezünk.  

ÜGYVITEL (KÓD: 16) 
 Az üzleti életet jól 

ismerő, hatékony irodai 
munkára képes szakem

bereket képezünk, ak
ik jártasak 

rendezvények lebonyo
lításában, munkaszervezésben, ide

gen nyelvű kapcsolatta
rtásban.  

GÉPÉSZET‐MECHATRONIKA (KÓD: 17) 

 Ez a szakma lehetővé teszi tanu
lója számára, hogy jártasságot 

szerezzen elektromos, pneumatikus és 

hidraulikus rendszerek
 irányításában, felépíté

sében és tesztelésében
. 
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SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA

Elérhetőségek:
Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4. 
Telefon: 74/512-130, 
E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu
Honlap: www.kolpingiskola.hu
Igazgató: Koller Tamás
Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian

iskola története, leírása

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-ben. Az álla-
mi feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola működését a Kolping Oktatási 
és Szociális Intézményfenntartó Szervezet (KOSZISZ) biztosítja.
Célunkat – melynek része a hátrányos helyzetű tanulók képzése, nevelése is – a 
németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai és helyi viszo-
nyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni.
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink sikeresek legyenek. Hisszük, hogy minden-
kiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk a diákjainkban, és a lehető 
legnagyobb mértékben kibontakoztatni.
Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeret-
nénk nevelni.
Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől: a szakmai 
képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek tanítása, ezáltal vá-
lik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az oktatott szakmák mindegyikéhez 
saját tanműhellyel rendelkezünk.
A tanulóink előmenetelét, tehetséggondozását, felzárkóztatását fejlesztő és gyó-
gypedagógusaink is nagyban segítik.
Családias, megértő és elfogadó környezetbe várjuk sok szeretettel a hozzánk 
érkezőket.

SZEKSZÁRDI	KOLPING
	KATOLIKUS	SZAKKÉP
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Iskola története, leírás 

 
Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-

ben. Az állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola 

működését a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezet (KOSZISZ) biztosítja. 

Célunkat, melynek része a hátrányos helyzetű tanulók képzése, 

nevelése is, a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek 

hazai és helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink sikeresek legyenek. Hisszük, hogy 

mindenkiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk 

diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 

állampolgárt szeretnénk nevelni. 

Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől, 

mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 

ismeretek tanítása. Ezáltal válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk, 

az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

A tanulók sikeres felkészülését támogatja a tanoda programunk. 

Iskolánkban kötelező római katolikus hitoktatás folyik. 

Elérhetőségek: 
Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4.  

Telefon: 74/512-130,  
E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu 

Honlap: www.kolpingiskola.hu 

Igazgató: Koller Tamás 

Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian 
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Iskola története, leírás 
 
Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-
ben. Az állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola 
működését a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 
Szervezet (KOSZISZ) biztosítja. 
Célunkat, melynek része a hátrányos helyzetű tanulók képzése, 
nevelése is, a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek 
hazai és helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. 
Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink sikeresek legyenek. Hisszük, hogy 
mindenkiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk 
diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 
Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 
állampolgárt szeretnénk nevelni. 
Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől, 
mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 
ismeretek tanítása. Ezáltal válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk, 
az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 
A tanulók sikeres felkészülését támogatja a tanoda programunk. 
Iskolánkban kötelező római katolikus hitoktatás folyik. 

Elérhetőségek: 
Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4.  
Telefon: 74/512-130,  
E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu 
Honlap: www.kolpingiskola.hu 
Igazgató: Koller Tamás 
Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian 
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Központi írásbeli felvételi vizsgát nem szervezünk, a felvétel elbírálása az általá-
nos iskolai hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi eredmények 
alapján történik.

iskolánk képzési ajánlata  
a 2019/2020-as tanévre

Gimnáziumi képzésben: négy éves, érettségire felkészítő képzést kínálunk az 
idei tanévtől a hozzánk jelentkezőknek esti tagozaton.

Szakközépiskolai képzésben: kertész, női szabó, szociális gondozó és ápoló, sza-
kács, virágkötő és virágkereskedő szakmát szerezhetnek a tanulók három év alatt.
A kertész képzés elvégzése után lehetőség van egy év alatt zöldség- és gyümölcs-
termesztő végzettség megszerzésére is.

Szakiskolai képzésben: a sajátos nevelési igényű fiataloknak ajánlunk a részszak-
képesítéseinket. Két tanév alatt lehet valaki családellátó vagy konyhai kisegítő.

A felnőttek számára esti tagozaton a 
következő képzéseket kínáljuk: női 
szabó, virágkötő és virágkereskedő, 
kertész, szociális gondozó és ápoló.

A képzéseink ingyenesek, diákigazol-
vány az esti tagozaton is igényelhető.

Fakultatív programok:
Modern- és társastánc tanulás a mű-
vészeti iskolánk keretében, kerék-
pár- és gyalogostúrák, kirándulások, 
színház-, hangversenylátogatás.
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Iskola története, leírás 

 
Iskolánkat a szekszárdi Kolping Család Egyesület alapította 1991-

ben. Az állami feladatokat ellátó, keresztény szellemű iskola 

működését a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó 

Szervezet (KOSZISZ) biztosítja. 

Célunkat, melynek része a hátrányos helyzetű tanulók képzése, 

nevelése is, a németországi Kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek 

hazai és helyi viszonyokra való alkalmazásával kívánjuk elérni. 

Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink sikeresek legyenek. Hisszük, hogy 

mindenkiben rejlik érték, ezt az értéket kell megtalálnunk 

diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 

állampolgárt szeretnénk nevelni. 

Oktatási módszerünk eltér a hagyományos szakmunkás-képzéstől, 

mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 

ismeretek tanítása. Ezáltal válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk, 

az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

A tanulók sikeres felkészülését támogatja a tanoda programunk. 

Iskolánkban kötelező római katolikus hitoktatás folyik. 

Elérhetőségek: 
Cím: 7100 Szekszárd Pázmány tér 4.  

Telefon: 74/512-130,  
E-mail: szekszard@okt.koszisz.hu 

Honlap: www.kolpingiskola.hu 

Igazgató: Koller Tamás 

Pályaválasztási felelős: Puskásné Molnár Lilian 

 
 

    
 

Iskolánk képzési ajánlata:  
Szakgimnáziumi képzésben vendéglátóipari ágazati képzést kínálunk a hozzánk jelentkezőknek. A  tanulók az érettségi vizsgával együtt pincér szakmai végzettséget is szereznek. Az érettségi utáni képzésben vendéglátásszervező szakmákra felkészítő képzést is biztosítunk.  

Szakközépiskolai képzésben kertész, női szabó, szociális gondozó és ápoló, szakács, virágkötő és virágkereskedő szakmát szerezhetnek a tanulók három év alatt, majd újabb két év múlva érettségi vizsgát tehetnek, amibe beszámít a szakmai végzettség, így négy tantárgyból kell csak vizsgázni.  
Szakiskolai képzésben a sajátos nevelési igényű fiataloknak ajánlunk részszakképesítéseket. Két tanév alatt lehet valaki családellátó, konyhai kisegítő, kerti munkás, parkgondozó vagy virágkötő.  
Tervezett osztályok: Minden évben szándékozunk egy szakgimnáziumi, három szakközépiskolai és két szakiskolai osztályt indítani nappali tagozaton. Képzéseinket a felnőttek számára esti tagozaton is biztosítjuk.  

Fakultatív programok: sportkör, modern- és társastánc tanulás a művészeti iskolánk keretében, különböző szakkörök (kreatív, hittan, énekkar), kerékpár- és gyalogostúrák, kirándulások, színház- hangversenylátogatás. 

 

 

    
 

Iskolánk képzési ajánlata: 
 
Szakgimnáziumi képzésben vendéglátóipari ágazati képzést kínálunk 

a hozzánk jelentkezőknek. A  tanulók az érettségi vizsgával együtt 

pincér szakmai végzettséget is szereznek. Az érettségi utáni képzésben 

vendéglátásszervező szakmákra felkészítő képzést is biztosítunk. 

 
Szakközépiskolai képzésben kertész, női szabó, szociális gondozó és 

ápoló, szakács, virágkötő és virágkereskedő szakmát szerezhetnek a 

tanulók három év alatt, majd újabb két év múlva érettségi vizsgát 

tehetnek, amibe beszámít a szakmai végzettség, így négy tantárgyból 

kell csak vizsgázni. 
 
Szakiskolai képzésben a sajátos nevelési igényű fiataloknak ajánlunk 

részszakképesítéseket. Két tanév alatt lehet valaki családellátó, 

konyhai kisegítő, kerti munkás, parkgondozó vagy virágkötő. 

 
Tervezett osztályok: 
Minden évben szándékozunk egy szakgimnáziumi, három 

szakközépiskolai és két szakiskolai osztályt indítani nappali tagozaton. 

Képzéseinket a felnőttek számára esti tagozaton is biztosítjuk. 

 
Fakultatív programok: 
sportkör, modern- és társastánc tanulás a művészeti iskolánk 

keretében, különböző szakkörök (kreatív, hittan, énekkar), kerékpár- 

és gyalogostúrák, kirándulások, színház- hangversenylátogatás. 
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Felvételi tájékoztató
Középfokú beiskolázás
2020/2021

Elérhetőség:
Cím: Szekszárd, Széchenyi u. 2-14 
Telefon: +36 70 374 0769 
OM azonosító:  203054
Honlap: www.szekszardiszc.hu  
Email: centrum@szekszardiszc.hu

A szakmád a holnapod
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a centrum tagintézményeinek neve és székhelye

TELEPHELY MEGNEVEZÉSE SZÉKHELYE

Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma 7200 Dombóvár, Arany János tér 21.

Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája 7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma 7200 Dombóvár, Pannónia u. 21.

Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája 7030 Paks, Iskola u. 7.

Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 9

Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollé-
giuma 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18.

Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma 7090 Tamási, Deák F. u. 6-8.

Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Tolna megye kilenc szakképző iskolájának 
tevékenységét irányítja, fogja össze és segíti. A megye székhelyén, Szekszárdon 
három, míg Pakson, Dunaföldváron, Tamásiban, Bonyhádon egy-egy, emellett 
Dombóváron két tagintézményünk található, melyek a technikumi, szakképző 
iskolai, szakiskolai és orientációs képzéseket és kollégiumi feladatokat is ellátnak. 
A képzési kínálatunk sokrétű és színes, szinte minden pályaválasztás előtt álló, 
valamint a munka mellett tanuló felnőttnek is tudunk szakmát kínálni. 20 tech-
nikumi ágazatban, 9 szakmacsoportban 25 féle szakmát oktatunk. Ilyen színes 
palettával nem csak a szakmatanulás iránt érdeklődők igényeit tudjuk kielégíteni, 
de Tolna megye, valamint a Dél-dunántúli régió munkaerőpiaci igényeit is. 

A Szekszárdi Szakképzési Centrum Tolna megye legnagyobb szakképző in-
tézménye, amely pozícióját a jövőben is szeretné megtartani: célunk továbbra is 
az, hogy meghatározóak legyünk mind a szak-, mind pedig a felnőttképzés és 
felnőttoktatás területén. Ehhez a feltételek adottak: jól felszerelt tanműhelyek-
kel, jól képzett, magas kvalitású pedagógus kollégákkal várjuk a hozzánk érkező 
tanulókat, akik bizonyítványuk megszerzése után szakmailag jól felkészültként, 
a társadalomba beilleszkedni tudóként, a változásokra nyitottként, hasznos, ak-
tív tagokként tudnak megfelelni a munkaerőpiac kihívásainak. A Szekszárdi 
Szakképzési Centrum és kilenc tagintézménye egyaránt kiváló kapcsolatot ápol 
a gazdálkodó szervezetekkel. 
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A Centrum kiemelt partnerének számít a mintegy 200 gyakorlati képzőhely, 
ahol tanulóink a duális szakképzés keretében a naprakész ismereteket sajátítják 
el szakmai oktatóikkal együttműködésben. Több mint 50 szolgáltató vállalko-
zás segíti tagintézményeink mindennapi működési feltételeinek megteremtését. 
Kitüntetett szerepet kap az a mintegy 20 hivatal, állami és önkormányzati fenn-
tartású szervezet, amelyekkel együttműködünk a munkaerőpiaci igények fel-
mérésében, a pályaorientációs tevékenységünkben. A sikeres szakmai munkát 
segítik továbbá a szülői és civil szervezetek (alapítványok) minden Tolna megyei 
nagyvárosban működő tagintézményünk esetében. Centrumunk nyitott kapuk-
kal várja azokat, akik a velünk történő együttműködésben gondolkodnak. 

A Centrum tagintézményei jelenleg több hazai és nemzetközi pályázatban 
érintettek jelenleg is, amelyek a gyakorlati képzés, a hátrányos helyzetű tanulók se-
gítését, a beiratkozottak lemorzsolódási arányának csökkentését, a felnőttek újabb 
szakképesítés megszerzése utáni munkaerőpiaci elhelyezkedését támogatják.

Tagiskoláink a szűkebb értelemben vett iskolai, oktatási feladatok mellett 
aktív tagjai városaik közösségi és kulturális életének, jó hírű, megbecsült intéz-
ménynek számítanak, amellyel nemcsak a saját, hanem a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum hírnevét is öregbítik. 

Vezetőségünk, munkatársaink elkötelezettek a minőségi munka, a folyama-
tos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt. 

a centrumban oktatott ágazatok

1. Építőipar
2. Épületgépészet
3. Gépészet
4. Honvédelem
5. Informatika
6. Kereskedelem
7. Könnyűipar
8. Közlekedésgépész
9. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
10. Közgazdaság
11. Pedagógia
12. Rendészet és közszolgálat
13. Sport
14. Szépészet
15. Szociális
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16. Távközlés
17. Turisztika
18. Ügyvitel
19. Vendéglátóipar
20. Villamosipar és elektronika

változások a szakképzésben

A Szakképzés 4.0 stratégia alapján a jövőben a szakképzésben részt vevő diákok 
jövedelmet kaphatnak, könnyebben érettségizhetnek és egyenes úton is bejut-
hatnak az egyetemekre, a szakirányú felsőoktatásba.

Ötéves technikum lesz a szakgimnáziumi 
képzés helyett

A jelenlegi szakgimnáziumi 4+1 struktúra helyébe az 5 éves technikumi képzés 
lép. A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető tech-
nikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés 
egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, magyarból, 
történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyano-
lyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közisme-
reti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban érettsé-
gizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga 
beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod 
kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga 
megszerzésére is lehetőséged van. A technikumban végzettek jelentős előnyt 
élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál. *

Szakképző iskola felmenő rendszerben

A hároméves szakközépiskolát a hároméves szakképző iskola váltja majd fel 
2020 szeptemberétől, ugyancsak felmenő rendszerben. Az iskola három éves, 
itt képezzük a szakmák mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után tör-
ténik a szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés formájában, el-
sősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod elsajátítani a szakmai ismereteket. 
A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanul-
mányi eredményétől függ.* 

* Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Szakképzés 4.0
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Ösztöndíj mindenkinek

A Szakképzés 4.0 stratégia másik jelentős újdonsága, hogy új ösztöndíjrend-
szert is tartalmaz. A szakképző iskolában minden diák ösztöndíjat kap tanul-
mányai alatt, az ösztöndíj másik részét – motivációs okokból – az eredményes 
vizsga után veheti kézbe.

Tanulószerződés helyett munkaszerződés

A tanulószerződést felváltó szakképzési munkaszerződés megteremti annak a 
lehetőségét, hogy a duális képzésben a fiatalok munkajövedelemhez juthatnak.

Orientációs év, kompetencia-fejlesztő év 
lehetőségének a bevezetése 

Azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános 
iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata nem az általános iskolai tananya-
gok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére alapozott fejlesztés. A szakképző 
iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló azokkal az alap-
kompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma elsajátításához.

kiemelt pályaválasztási rendezvényünk

A Szekszárdi Szakképzési Centrum ebben az évben is mind a 9 tagintézményé-
vel részt vesz a Jövőd záloga Pályaválasztási Kiállítások rendezvénysorozaton, 
amelyet a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban (7100, Szekszárd, 
Szent István tér 10.) tartanak. Az eseményre 2019. november 12. és 2019. no-
vember 16. között kerül sor. 

A szakképzés változásairól további hasznos információkat találnak a www.
szekszardiszc.hu és a http://ikk.hu oldalon. 

A felvételi eljárás rendje a Centrum tagintézményeiben

1. Felvételi vizsga
 Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A technikumi, szakkép-

ző iskolai, szakiskolai és orientációs képzésekre jelentkező tanulók felvételi 
pontszáma az általános iskolából hozott tanulmányi eredményekből kerül 
meghatározásra.
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2. Felvételi pontszám kiszámítása
2.1. A felvételi pontszám – képzési típustól függetlenül – az általános iskolából 

hozott pontszámok alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 
6., 7. évfolyamon szerzett, a tanuló év végi bizonyítványában szereplő ma-
tematika, magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak ér-
demjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon szerzett első 
félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az 
osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.

2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, 
azokból a jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak kö-
zül rendelkezik. Az érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással 
kell megállapítani a hozott pontszám végső értékét.

3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok
3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a 

halmozottan hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beil-
leszkedési, tanulási és magatartási problémával (BTM) rendelkező tanuló. A 
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele után a további felvételi ké-
relmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a jelentkezőket, akiknek 
a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, 
ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.

3.2. Két azonos hozott pontszámú technikumi, szakképző iskolai, szakiskolai vagy 
orientációs képzésre jelentkezett tanuló közül előnyt élvez az a diák, akinek az 
5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv osztályzatainak összege magasabb.

3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak 
összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. 
félévi irodalom osztályzatainak összege magasabb.

3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak ösz-
szege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 
matematika osztályzatainak összege magasabb.

3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak 
összege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. 
félévi történelem osztályzatainak összege magasabb.

3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak ösz-
szege egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi 
idegen nyelv osztályzatainak összege magasabb.*

* Forrás: Innovációs és Technológiai Minisztérium, Szakképzés 4.0
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Szekszárdi SZC Ady Endre 
Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma

Elérhetőség:
Cím 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-14.
Telefon 06/74-529-333; Fax: 06/74-529-334
Email titkarsag@adyendre.szekszardiszc.hu 
Honlap www.adyendre.szekszardiszc.hu 
Igazgató Juhász Gábor 
Pályaválasztási felelős: Matteszné Szőts Teréz

Az iskola története 1928-ig vezethető 
vissza, amikor megalakult Szekszárdon 
az Ipari Tanonciskola. 1971-től az is-
kola a sokak számára még ma is ismert 
505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet 
nevet viselte. Az 505-ös már akkoriban 
is Tolna megye legnagyobb szakképző 
iskolája volt közel 2000 diákjával. Az 
iskola 1994-től 2007-ig az Ady Endre 
Középiskola nevet viselte. 

2004-től nyelvi előkészítő képzés 
egészítette ki az iskolai profilt.

Iskolánk jelentős fejlesztések eredményeként 2007. augusztus 1-jétől a Szent László 
Egységes Középiskola, majd 2008. július 1-től a Szent László Szakképző Iskola (TISZK) 
Székhely Intézményeként működött. A Szekszárdi Szakképzési Centrum 2015. július 
elsején alakult meg, amelyben tagintézményként működtünk tovább.

2016. szeptember 1-jétől újra Adyként, a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma néven folytatja munkáját Tolna megye legnagyobb szakképző 
intézménye. 

Elsődleges feladatunk továbbra is a műszaki szakemberek képzése. A technikum, 
illetve a szakképző iskola elvégzése után nyitva áll az út a továbbtanulás felé. Szakképző 
évfolyamainkra már a nyolcadik osztály elvégzése után is várjuk a jelentkezőket. A 3 
éves szakképzés bevezetésének úttörőjeként első osztályunk 2013-ban végzett ebben a 
képzési formában. Iskolánk komoly tapasztalatokkal rendelkezik az új képzési formát 
illetően. Referenciaintézményként iskolai jó gyakorlataink országosan is elérhetővé 
váltak. Szakmai matematika és pályaorientációs jó gyakorlataink segítik tanulóinkat a 
számukra legkedvezőbb szakma kiválasztásában. 
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Iskolánkban biztosítjuk a mindennapos testnevelés és sportolás lehetőségét. Igény 
szerint biztosítunk tantárgyi korrepetálást, amelyek a tananyag elsajátításában, gyakor-
lásában nyújtunk segítséget. Tagintézményünkben működik a Felelős vagyok érted Ala-
pítvány és a Diákélet Egyesület, amelyek segítségével támogatást tudunk adni a jól tanuló, 
illetve a rászoruló tanulóknak, sportolási lehetőségeket, verseny- nevezési díjakat, kultu-
rális rendezvények belépőjét finanszírozunk, kirándulásokhoz támogatást adunk.

Iskolánk fiú- és lánykollégiummal, konyhával és ebédlővel rendelkezik. Az isko-
la területén található a fiúkollégiumunk, ahol akár 100 tanuló elhelyezése biztosított.  
A lányok a Holub utcában található lánykollégiumban kaphatnak színvonalas szállást. 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat, szakma neve)
• 0400 Gépészet, gépgyártástechnológiai technikus
• 0401 Gépészet, mechatronikai technikus
• 0402 Villamosipar és elektronika, erősáramú elektrotechnikus
• 0403 Villamosipar és elektronika, ipari informatikai technikus
• 0404 Informatika, informatikai rendszer és alkalmazás üzemeltető
• 0405 Honvédelem, honvéd kadét, automatikai technikus
• 0406 Közlekedésgépészet, gépjármű mechatronikai technikus
• 0407 Építőipar, magasépítő technikus 
• 0408 Szépészet, fodrász
• 0409 Szépészet, kozmetikus technikus
• 0410 Rendészet, közszolgálati technikus

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
• 0411 Gépi és CNC forgácsoló
• 0412 Gépjármű mechatronikus
• 0413 Hegesztő
• 0414 Járműfényező
• 0415 Karosszérialakatos
• 0416 Kőműves
• 0417 Villanyszerelő
Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között választhatnak.

Felvételi követelmény
A Honvéd kadét és a Rendészeti technikumban elbeszélgetésen és fizikai szintfelméré-
sen vesznek részt a jelentkezők. A beiratkozás feltétele az orvosi alkalmasság.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
• 2019. november 15.
• 2020. január 10.

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
• Juhász Gábor igazgató
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Szekszárdi SZC Apáczai Csere  
János Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és Kollégiuma

Elérhetőség:
Cím: 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. 
Tel:  +36/74/466-929, 74/565-040
Email:  titkarsag@apaczai.szekszardiszc.hu 
Honlap:  http://acsjszki.hu 
Igazgató:  Gaál János 

Iskolánk több mint 100 éves múltra 
tekint vissza. 1915-ben a Szent Orso-
lya-rend megalapította a polgári le-
ányiskoláját, majd alig egy évtizeddel 
később, 1927-ben a Dombóvári Szent 
Orsolya-rendi Tanítóképző Intézet 
kezdte meg működését, amely az 1948-
as államosításig működött. Intézmé-
nyünk az 1955/56-os tanévtől viseli az 
Apáczai Csere János nevet. A száz év 
egyben a jövő záloga is. A Szekszárdi 
SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma az az 
iskola, amely hű hagyományaihoz, képes megújulni, értéket közvetíteni, a mai diák 
nyelvén beszélni és cselekedni. Az iskola vezetősége mindig mérhető célokat tűz ki a 
megfogalmazott értékekkel összhangban, amelyeket rendszeresen felülvizsgál, és azo-
kat elkötelezetten megvalósítja.

A hátrányos helyzetű tanulókkal való foglakozást összehangoljuk a tehetséggon-
dozással. Mindezen a céloknak az eléréséhez jól felszerelt szaktantermek, a kor köve-
telményeinek megfelelő infrastruktúra és technika áll rendelkezésünkre. A természet-
tudományok elsajátításában nagy segítségünkre van a modern, korszerűen felszerelt 
laborunk.

A szakmastruktúra kialakításánál figyelembe vettük a munkaerőpiaci igényeket. 
Magyar – például vasúti – nagyvállalatok támogatásával és együttműködésével kép-
zünk szakembereket, akik a végzettség megszerzése után számíthatnak biztos elhelyez-
kedésre és megélhetésre.

A 2020/2021-es tanévtől a szakképzés újraszervezését követően technikumi kép-
zést folytatunk.
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A vidéki tanulók egy hotel színvonalú, felújított kollégiumban tölthetik el a diáké-
veket, ahol számos szabadidős tevékenység közül választhatnak a rekreáció és a pihe-
nés óráiban.

Várjuk azokat a diákokat, akik olyan képzésben szeretnének részt venni, ahol az 
érettségi megszerzésén túl, a mai kor követelményeinek megfelelő szakmai végzettsé-
get is szerezhetnek biztonságos, támogató és hozzáértő környezetben!

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, ágazat neve, szakma)
• 0300 Közlekedésgépész ágazat, vasútforgalmi szolgálattevő technikus
• 0301 Közgazdaság ágazat, pénzügyi-számviteli ügyintéző
• 0302 Informatika ágazat, informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
• 0303 Rendészet és közszolgálat ágazat, közszolgálati technikus
• 0304 Kereskedelem ágazat, kereskedő és webáruházi technikus
• 0305 Közlekedésgépész ágazat, vasúti jármű szerelő technikus
• 0306 Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat, postai üzleti ügyintéző

Szakgimnáziumi képzés (tagozatkód, ágazat neve, szakma)
• 0307 Pedagógia ágazat, pedagógiai munkatárs (pedagógiai asszisztens szakmairány)

Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
• 2019. november 7. (Tízpróba vetélkedő)
• 2019. november 8. (Beiskolázási szülői értekezlet)
• 2019. november 19. (Nyílt nap)
• 2019. november 26. (Nyílt nap)

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
• Gaál János igazgató
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Szekszárdi SZC 
Bezerédj István 
Szakképző Iskolája

Elérhetőség:
Cím:  7100 Szekszárd, Szent László u. 8-12.
Tel:  +36/74/315-177, 74/316-463
Email:  titkarsag@bezeredj.szekszardiszc.hu 
Honlap:  http://www.bezeredj.szekszardiszc.hu 
Igazgató:  Szabóné Kiss Erzsébet

A Szekszárdi SZC Bezerédj István 
Szakképző Iskolája 2015. július 1-jével 
jött létre a Tolna Megyei Szent László 
Szakképző Iskola és Kollégium Bezer-
édj István Szakközépiskolai Tagintéz-
ményének jogutódjaként.

Iskolánk jelentős múltra tekint visz-
sza mind a nevelés-oktatás, mind a 
szakképzés területén. A KERI-ként 
ismert Szekszárdi SZC Bezerédj Ist-
ván Szakképző Iskolája fennállása óta gazdasági képzést 
folytat. A mindenkor érvényes kereskedelmi ismereteket nyújtó oktatási-képzési kí-
nálat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően folyamatosan változik, megújul. A fel-
adatok változnak, de a cél mindenkor ugyanaz marad, vagyis a jó munkakultúrával, 
korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, ma már 
olyan új szakirányokkal, ágazatokkal, mint az ügyvitel és a logisztika.

A tanulás természetesen csak egy része az iskola életének. Fontosak hagyományaink, 
melyeket tisztelettel ápolunk 98 éve. Az iskola ünnepélyes megnyitására 1921. szep-
tember 14-én került sor. Az intézmény 1928. január 5-én vette fel Bezerédj István ne-
vét, akinek főként közgazdasági tevékenysége adta meg a jogcímet ahhoz, hogy nevé-
nek viselésével azóta is hódolhassunk emlékének.

A megszerzett tudás gyakorlatban való alkalmazását szolgálják a különféle kiállításo-
kon, versenyeken való bemutatkozások. A tanirodákban a diákok megismerkedhetnek 
szimulált vállalatoknak a belső életével is. Az elméleti tudás megmérettetésére a köz-
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ismereti és szakmai versenyek teremtenek lehetőséget. A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára tehetséggondozó 
szakköröket, foglalkozásokat szervezünk. Több évtizedes felnőttoktatási múlttal ren-
delkezünk, mellyel lehetővé tesszük az élethosszig tartó tanulást.

Egy diák élete azonban nem csupán tanulásból áll. A diákönkormányzat szabadidős 
programok szervezésével (pl. szecska-avató, diáknap, vetélkedők, előadások) teszi szí-
nesebbé a diákéletet. A hagyományőrző rendezvényeink (Bezerédj-nap, szalagtűző, 
karácsony, farsang, diáknap, ballagás) mellett sportfoglalkozások, szakkörök, verseny-
felkészítők várják az érdeklődőket.

A 8. osztályt sikeresen befejezőknek technikumi és szakképző iskolai képzést terve-
zünk indítani a 2020/2021 tanévtől. 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
• 0600 Logisztikai technikus
• 0601 Vállalkozási – ügyviteli ügyintéző
• 0602 Kereskedő és webáruházi technikus
• 0603 Idegen nyelvű ipari – és kereskedelmi technikus
• 0604 Kereskedő és webáruházi technikus (angol nyelvi előkészítővel 1+5 év)
• 0605 Idegen nyelvű ipari- és kereskedelmi technikus (német nyelvi előkészítővel 1+5 év)

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
• 0606 Kereskedelmi értékesítő

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
• 2019. november 23. (interaktív szakmabemutató)
• 2019. december 6. (tájékoztató, bemutató órák)

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
• Szabóné Kiss Erzsébet igazgató
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Szekszárdi SZC 
Esterházy Miklós Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma

Elérhetőség:
Cím:  7200 Dombóvár, Pannónia u. 21.
Tel:  +36/74/466-725
Fax:  +36/74/466-732
Email:  titkarsag@esterhazy.szekszardiszc.hu 
Honlap:  www.esterhazy.szekszardiszc.hu 
Igazgató:  Bükösdi Olga

HEMI, a mi sulink
Dombóvár központjában, tanulóbarát, családias 
környezettel, magas szintű szakmaisággal fogad-
ja az általános iskolából kikerülő diákokat Tolna 
megye legnagyobb szakképző iskolája, a mi su-
link: a HEMI. Fő célkitűzésünk, a munkaerőpi-
aci elvárásoknak és a képzési követelményeknek 
megfelelő, rugalmasan alkalmazkodó, kvalifikált 
és gyakorlattal rendelkező szakemberek nevelése.

Alapelveink
•  hagyományokra épülő, működésében és pe-

dagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény,
•  a bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár- diák kapcsolat,
•  nevelési tevékenységünk alapja a tolerancia, a nyitottság és az esélyteremtés,
•  iskolánk erőszakmentes, biztonságos légkört biztosít a diákok és dolgozói számára.

Célunk
Egészséges magatartásformával, értékrenddel bíró, másokat elfogadó a világra nyitott, 
világos jövőképpel rendelkező fiatalok nevelése.

A céljaink eléréséhez biztosítjuk:
•  a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet,
•  a tanulmányi nehézségekkel küzdő tanulóink számára képzett szakemberekkel vég-

zett felzárkóztató foglalkozásokat,
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•  fejlettségi szinthez igazított ismeretek átadását,
•  hiányszakmásoknak korszerű, külső és belső gyakorlati helyeket,
•  tanulmányi ösztöndíjat,
•  kollégiumi elhelyezést,
•  a szakmához, és az érettségihez szükséges szakmai tudás átadását,
•  a diákok jogainak megismerését és annak gyakorlásának lehetőségét,
•  a hagyományainkra épülő tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató 

programok szervezését idegen nyelvi, ökotáborok, diáknapok, túrák, kirándulások, 
színházlátogatások, szalagavató, sportversenyek, bajnokságok!

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0200 Szépészet ágazatban melynek keretében Fodrász végzettség szerezhető.
•  0201 Sport ágazatban melynek keretében Sportedző-sportszervező végzettség sze-

rezhető.
•  0202 Szociális ágazatban melynek keretében Szociális és rehabilitációs szakgondo-

zó végzettség szerezhető.
•  0203 Villamosipar és elektronika ágazatban melynek keretében Erősáramú elektro-

technikus végzettség szerezhető.
•  0204 Gépészet ágazatban melynek keretében Gépésztechnikus végzettség szerez-

hető.

Nyelvtanulási lehetőség: angol, német 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év
(tagozatkód, szakma neve)
• 0205 Asztalos
• 0206 Hegesztő
• 0207 Épület- és szerkezetlakatos
• 0208 Villanyszerelő
• 0209 Ipari gépész
• 0210 Szerszám- és készülékgyártó
• 0211 Cukrász
• 0212 Szakács
• 0213 Pincér-vendégtéri szakember

Szakiskolai képzés (SNI-s tanulók számára)
A képzés a sajátos nevelési igényű tanulók irányelvét figyelembe véve összeállított helyi 
tanterv szerint folyik, és 3 éves. (9/E, 10. 11. évfolyam). A közismereti tárgyak tanítá-
sán túl: 9/E évfolyamon – pályaorientációt és szakmai alapozó ismereteket oktatunk. 
Ebben a képzésben sajátos nevelési igényű, tanulásban akadályozott, enyhe értel-
mi fogyatékos, vagy a megismerő funkciók, vagy a viselkedés fejlődésének súlyos és 
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tartós, vagy tartós rendellenességével bíró tanulási zavarral és tanulási nehézségekkel 
küzdő tanulóknak biztosítunk szakképzést.

• 0216 Szakácssegéd
• 0217 Lakástextil-készítő

Nyolcadik osztályra épülő orientációs osztályaink 
(tagozatkód: 0215)

A HEMI-ben eddig néhány szakmából 
(asztalos, kőműves, festő, szakács, 
pincér és hegesztő) választhattak a diá-
kok. A 2000-es évek második évtizedére 
bebizonyosodott, hogy a társadalom-
ban és az oktatásban lezajlott változá-
sok a korábbi intézményi struktúra és 
szakképzési program újratervezését és 
megújítását teszik szükségessé.

Kollégium
Szeretettel várjuk vidékről bejáró ta-
nulóinkat. Kollégiumunk 80 férőhelyes, saját konditeremmel, informatikai teremmel, 
televízióval, interaktív táblával ellátott társalgóval rendelkezik. A nálunk lakó fiatalok-
nak lehetőségük van többek között:
• sport,
• mozi,
• kreatív,
• informatika,
• foci foglalkozásokon való részvételre.

Napi háromszori étkezési lehetőséget biztosítunk tanulóinknak a kollégiumban talál-
ható étkezdénkben.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
• 2019. november 12.
• 2019. december 12. (kreatív műhely)
• 2020. január 14. (nyitott műhely)

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
• Bérces Barbara és Kitanics Zita iskolatitkárok 
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Szekszárdi SZC
I. István Szakképző
Iskolája

Elérhetőség:
Cím:  7030 Paks, Iskola u. 7.
Telefon: 75/311-278
Email: titkarsag@iistvan.szekszardiszc.hu 
Honlap: www.iistvan.szekszardiszc.hu 
Igazgató: Sárosdi Bernadett

A Szekszárdi Szakképzési Centrum 
I. István Szakképző Iskolája kiemelt 
jelentőséggel bír, mert a Paksi Atom-
erőmű bővítése kapcsán jó szakem-
berekre van szüksége a városnak. 
A paksi vállalkozásokkal rendkívül 
szoros együttműködésben állunk, 
hiszen a legtöbb gyakorlati képző-
helyünk közvetve vagy közvetlenül 
a Paksi Atomerőmű megbízásából 
dolgozik. Iskolánknak kiemelt fela-
data, hogy tanulóinkat minél ered-
ményesebben készítse fel a szakmai, 
illetve az érettségi vizsgára, valamint fontosnak 
tartjuk a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felzárkóztatását is. A különböző pá-
lyázatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a diákok szakmai felkészítése minél maga-
sabb szinten történhessen meg. Az élethosszig tartó tanulás iskolánk alapvető filozófi-
ájává vált az elmúlt néhány évben azzal, hogy a felnőttoktatásban résztvevők száma, és 
a tanulható szakmák palettája is évről évre növekszik. 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0902 Ács
•  0903 Épület- és szerkezetlakatos
•  0904 Festő, mázoló, tapétázó
•  0905 Gépi és CNC forgácsoló
•  0906 Hegesztő  
•  0907 Kőműves
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•  0908 Szárazépítő
•  0909 Szociális ápoló és gondozó

Orientációs év, képzési idő: 1 év (tagozatkód: 0910)
•  0910 orientációs év

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0901 Magasépítő technikus

Szakiskolai képzés
•  0911 Parkgondozó
•  0912 Szobafestő

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
•  2019. október 24.
•  2020. január 7.

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
•  Sárosdi Bernadett, Várszegi Petra, Rutai Renáta 
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Szekszárdi SZC 
Magyar László
Szakképző Iskolája

Elérhetőség:
Cím:  7020 Dunaföldvár, Templom u. 9
Telefon:  75/ 677-032, +36 30 829 8166
Email:  szakiskola.dfoldvar@gmail.com,
 titkarsag@magyarlaszlo.szekszardiszc.hu 
Honlap:  www.magyarlaszlo.szekszardiszc.hu
Igazgató:  Némethné Márton Renáta igazgatói feladatokat 
 ellátó igazgatóhelyettes

Intézményünket családias légkör jellemzi. 
Az alacsonyabb tanulói létszám előnye-
it a felzárkóztatásban, a tehetséggon-
dozásban, illetve a tanulói személyiség 
megismerésében is hasznosítani tudjuk. 
Mindenkire odafigyelő nevelői-oktatói 
munka jellemzi középiskolánkat. A tan-
testület legfontosabb feladatának tekinti, 
hogy a tanulók egyéni képességeit ki-
bontakoztassa, személyre szabott segít-
séget, támogatást nyújtson tanulmánya-
iban és egyéb területen is. Intézményünk jól felszerelt saját 
tankonyhával, tanebédlővel, tanműhellyel, tankerttel, pályaorientációs tantermekkel, 
nyelvi- és informatikai szaktanteremmel rendelkezik. A tanulmányok elmélyítése, a 
tantárgyi versenyekre való felkészülés érdekében diákjaink számára többletórákat biz-
tosítunk, továbbá érdeklődési körök szerint szakköröket, tehetséggondozó csoporto-
kat szervezünk. 

Tehetséges diákjaink jó eredményeket érnek el a szakmai és közismereti tanulmányi 
versenyeken. Végzőseink sikeresen szerepelnek a szakmai vizsgákon és megállják he-
lyüket a munka világában is. Iskolai rendezvények, kirándulások, túrák és színházláto-
gatások teszik színesebbé a mindennapokat. Tagintézményünkbe a felvétel tanulmányi 
eredmény alapján történik, de egészségügyi alkalmassági követelményeknek is meg 
kell felelniük a hozzánk jelentkezőknek.
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Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0100 Cukrász
•  0101 Épület- és szerkezetlakatos 
•  0102 Hegesztő 
•  0103 Kereskedelmi értékesítő

Felvételi követelmény: A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása. 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
•  2019. november 19.
•  2019. december 3.

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
•  Némethné Márton Renáta igazgatói feladatokat ellátó igazgatóhelyettes
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Szekszárdi SZC 
Perczel Mór Szakképző  
Iskolája és Kollégiuma 

„Mert iskolánk jövoje 
a jövo iskolája…”

Feladatellátási helyeink

 Székhely Telephely
 7150 Bonyhád, Széchenyi tér 18. 7150 Bonyhád, Jókai u. 3.

 Kollégium Tanműhely
 7150 Bonyhád, Perczel u. 44. 7150 Bonyhád, Rákóczi u. 31.

Telefon:  + 3674/451-424 
Email:  titkarsag@perczel.szekszardiszc.hu
Honlap:  http://perczel.szekszardiszc.hu/  
Igazgató:  Ziegler Teréz

”
”
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rólUnk

A Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 2015. július 1. nap-
pal jött létre a Tolna Megyei Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Perczel Mór 
Szakközépiskolai Tagintézményének, illetve a Tolna Megyei Szent László Szakképző 
Iskola és Kollégium Jókai Mór Szakképző Iskolai Tagintézményének jogutódjaként.

Iskolánk Bonyhádon, a Völgység szívében található, intézményünket napjainkban kö-
zel 450 tanuló látogatja.

Célunk, hogy tanulóinkat eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi vizsgára, 
illetve emellett kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoport-
munkára egyaránt képes, korszerű, több területen is mobilizálható tudással rendelke-
ző, a munkaerő–piacon talpon maradni képes szakembereket képezzünk, akik tisztá-
ban vannak saját értékeikkel, tisztelik a hagyományokat és biztos szellemi alapokon 
állva hasznos tagjai a magyar társadalomnak.

Hisszük, hogy minden tanuló valamiben tehetséges, célunk neveltjeink értékeinek fel-
fedezése. A jó képességűeknek a tehetséggondozás jegyében a kibontakozás lehető-
ségét, a közepesen haladóknak a fejlődés feltételeit, a szerényebb eredményűeknek a 
felzárkózás körülményeit igyekszünk biztosítani.

Hisszük, hogy minden minket választó tanulónak esélyt kell teremtenünk egy ver-
senyképes szakma elsajátítására, amely folyamatban diákjainkra és szüleikre kiemelt 
partnerként tekintünk.

MiÉrt Minket válassZ?

Iskolánkban a színvonalas nevelő-oktató munka feltételeinek érdekében mindent 
megteszünk, tárgyi feltételrendszerünk folyamatos fejlesztésével biztosítjuk a munka-
erőpiac elvárásaira felkészítő modern oktatási környezetet, a digitális íráskészség kor-
szerű feltételrendszerét.

Iskolánkban kiemelt szerepet játszik az egyéni törődés, mentorálás, fejlesztés- differen-
ciálás, felzárkóztatás. Két gyógypedagógus, valamint egy fejlesztő pedagógus segíti a 
tanulásban különböző okokból lemaradt tanulók felzárkóztatását.

A munka mellett nem feledkezünk el az élet napos oldaláról sem: iskolánkat családias 
légkör, vidám hangulat jellemzi. Ezt erősítjük a közös rendezvényeinken is:
•  Gólyatábor, 
•  Szecskaavató, 
•  Perczel nap, 
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•  Szalagtűző, 
•  Halloween, 
•  Karácsony, 
•  Húsvét, 
•  Sportnapok, 
•  Szakkörök, 
•  Iskolai ünnepségek, 
•  Projektnapok,
•  Tanulmányi és szakmai kirándulások, 
•  Üzem- és gyárlátogatások, 
•  Erasmus+ külföldi szakmai gyakorlat, 
•  Határtalanul Erdély és Szlovákia.

eGyÉB inForMáció

Igény esetén ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk minden diákunknak.

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0700 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
•  0701 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
•  0702 Infokommunikációs hálózatépítő és-üzemeltető technikus 
•  0703 Épületgépész technikus
•  0704 Könnyűipari technikus 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0705 Szerkezetépítő és –szerelő
•  0706 Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő
•  0707 Asztalos
•  0708 Kárpitos

Felvételi követelmény 
A felvétel feltétele az orvosi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

igazolása.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
•  2019. november 28.
•  2020. január 10. 

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
•  Ziegler Teréz igazgató
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Szekszárdi SZC 
Vályi Péter Szakképző 
Iskolája és Kollégiuma

Elérhetőség:
Cím:  7090 Tamási, Deák F. u. 6-8. 
Telefon:  74/471-127
Email: valyi@valyipeter.szekszardiszc.hu  
Honlap:  www.valyipeter.szekszardiszc.hu  
Igazgatói feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettes: Furján Katalin Anett

iskolánk története

Tamásiban Kindl Vilmos rk. elemi iskolai 
igazgató szervezésének köszönhetően 1910 
szeptemberében indult a Községi Iparosta-
nonc Iskola. Néhány éves szünet után 1955 
szeptemberében folytatódott az ipari tanuló 
oktatás. Önálló épületet 1969-től, szervezeti 
önállóságot 1973-tól nyert az 518. sz. Ipari 
Szakmunkásképző Intézet, Vályi Péter ne-
vét pedig 1989-ben vettük fel. 2008-2015. 
között a Szent László TISZK, 2015. július 
1-től a Szekszárdi SZC tagintézményeként 
működünk. A Vályi Tamási és környéke 
legnagyobb középiskolája. Az iskolaépületek a sportcsarnokkal, az iskola épületéhez 
kapcsolt kollégiummal és ebédlővel színvonalas körülményeket biztosítanak. Számí-
tástechnikai és multimédiás szaktantermek, nyelvi labor állnak tanulóink rendelke-
zésére. A kínált szakmákhoz megfelelő iskolai gyakorlati bázissal rendelkezünk (épí-
tőipari tanműhely, gépészeti tanműhely, tankonyha, tanétterem, tanszálló, tanbolt). 
Iskolánkban általános és középiskolát végzett tanulók számára folytatunk technikusi 
és szakképző iskolai képzést, felnőttoktatást és felnőttek számára internet alapú esti 
gimnáziumi képzést. A szakmai képzés területei igazodnak a piaci követelményekhez. 
Tanulóink elméleti és gyakorlati képzését korszerű szakmai követelmények szerint vé-
gezzük. Tanulóinknak széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt 
kompetenciákat nyújtunk. Sok évtizedes hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a 
fiatal diákokból olyan szakembereket neveljünk, akik nemcsak a választott szakmájuk-
ban, hanem az életben is megállják a helyüket. 
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A szabadidő hasznos eltöltéséhez is kedvező fel-
tételeket biztosítunk

•  Impozáns aulánk sokszínű kulturális progra-
mok szervezésére nyújt lehetőséget, a Kindl 
Kupolagalériában rendszeresen szervezünk 
képzőművészeti kiállításokat.

•  Színvonalas feltételek mellett működik diák-
sport egyesületünk.

•  Tanulóinkat különféle pályázatokon, versenye-
ken való részvételre ösztönözzük. Tehetséggon-
dozó tevékenységünk eredményeként iskolánk tanulói 
több szakmában minden tanévben ott vannak az ország első helyezettjei között, köz-
ismereti versenyeken, művészeti és sportrendezvényeken is szép sikereket aratnak. 

•  Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2019. március óta és biztosítjuk 
diákjaink komplex tehetséggondozó programokban való részvételét.

•  Szakköreinket a tanulók igényeit is figyelembe véve szervezzük. 
•  Hagyományos iskolai rendezvényeink: szecskaavató, Vályi Nap, szalagtűző ünnep-

ség, diáknap és sportnap. 
Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0800 Elektronikai technikus
•  0801 Kereskedő és webáruházi technikus
•  0802 Vendégtéri szaktechnikus  
Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0803 Elektronikai műszerész 
•  0804 Festő, mázoló, tapétázó
•  0805 Hegesztő 
•  0806 Kereskedelmi értékesítő 
•  0807 Kőműves 
•  0808 Panziós-fogadós
•  0809 Pék-cukrász
•  0810 Pincér-vendégtéri szakember
•  0811 Szakács 
Felvételi követelmény: A felvétel feltétele az orvosi alkalmasság igazolása. 
Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. 
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)
•  2019. november 21-22.
•  2019. december 6. (Pályaorientációs nap)
•  2020. január 10. 
Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
•  Furján Katalin Anett igazgatói feladatokat ellátó általános igazgatóhelyettes
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Szekszárdi SZC 
Vendéglátó Szakképző 
Iskolája

Elérhetőség:
Cím: 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17.
Telefon: 74/510-172
Email: info@vendeglato.szekszardiszc.hu 
Honlap: www.vendeglato.szekszardiszc.hu 
Facebook:  www.facebook.com/Vendeglato/ 
Igazgató: Nagy Imre

A Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája 
szívesen vár miden tanulót, aki a turizmus vagy a 
vendéglátás terén képzeli el jövőjét. Iskolánk régi 
szakmai hagyományokkal bír. Célunk, hogy sokré-
tű, mély, jól használható tudást biztosítsunk tanu-
lóinknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turiszti-
kai szakemberei lesznek.

Korszerű, jól felszerelt tankonyhákkal, tanétter-
mekkel, cukrászati tanműhellyel rendelkezünk, 
ahol az elmélet mellett a mindennapi életben nél-
külözhetetlen gyakorlatot is megszerezhetik tanulóink az iskola falain belül. Modern 
informatika termek, digitális táblák, jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat 
az ismeretszerzésben. Minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi elhelyezést. 

Az iskolai életet színesítik a szakkörök, tanulmányi és sportversenyek és természetesen 
a diákközösséget jól összekovácsoló, jó hangulatú iskolai rendezvények is. 

Jól tanuló diákjaink a „Jövő Vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány jóvoltából pá-
lyázati támogatást is kapnak. A Vendéglátó iskola büszke tehetséges tanulóira, mindig 
nagy hangsúlyt fektetett a szakmájában kiemelkedően tehetséges tanulók támogatásá-
ra, versenyeztetésére. Minden szakmában rendre jó eredményeket érnek el országos 
megmérettetéseken a vendéglátós tanulók. Az iskola profiljából adódóan régi és ered-
ményes kapcsolatokat ápol a város és a megye több településének vendéglátó vállalko-
zásaival, akik tanulóinkat foglalkoztatják és támogatják.
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tanulható szakmák, induló osztályok 

Technikum, képzési idő: 5 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0500 Vendégtéri szaktechnikus
•  0501 Turisztikai technikus (5 éves képzés)
•  0502 Turisztikai technikus (1+5 éves képzés angol nyelvi előkészítővel)
•  0503 Cukrász szaktechnikus
•  0504 Szakács szaktechnikus

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzé-
sei, érettségivel és technikus szintű szakkép-
zettség megszerzésével zárulnak. Azoknak a 
fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, 
érdekli őket a szervezés, logisztika, valamint 
szeretnek emberekkel dolgozni. A szakkép-
zettséggel a végzett szakemberek kiválóan 
el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. 
Remek választás azok számára is, akik nyi-
tottak szakirányú felsőfokú tanulmányok 
folytatására. A turisztikai technikus aján-
lott mindazoknak, akik életpályájukat a turizmus, ven-
déglátás területén képzelik el, szívesen mutatják be Ma-
gyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar 
és idegen nyelven.

Szükséges kompetenciák: Jó kommunikációs készség, 
jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó 
stressztűrő képesség, jó szervezőkészség, kreativitás, 
együttműködőképesség, széleskörű tájékozottság, jó kom-
munikációs készség, problémamegoldó képesség, vendég-
szeretet, szervezőképesség. 

Szakképző iskola, képzési idő: 3 év (tagozatkód, szakma neve)
•  0505 Pincér–vendégtéri szakember
•  0506 Cukrász
•  0507 Szakács

A Turizmus-vendéglátás ágazat 3 éves képzései, szakképzettség megszerzésével zárul-
nak. A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyes-
ségüket, esztétikai érzéküket és kreativitásukat. Folyamatosan fejlődni szeretnének, 
változatos munkára vágynak, szeretnek emberekkel dolgozni.
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Szükséges kompetenciák: remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, 
jó kommunikációs készség, a szakma és a kollégák iránt tanúsított alázat, jó prob-
lémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség állóképesség, nagy 
terhelhetőség, empátia, jó szervezőkészség.

A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiata-
loknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni.

Felvételi követelmény: A felvétel feltétele az orvosi és pályaalkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés igazolása.

Pályaválasztási rendezvények időpontjai 
(nyílt nap, minden alkalommal vezetői tájékoztató)
•  2019. november 14.
•  2019. december 7. 
•  2020. január 10. (nyitott tanórák)

Beiratkozással, felvétellel kapcsolatban tájékoztatást ad
•  Bandel Ivett iskolatitkár és Szeri Gabriella általános igazgatóhelyettes
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Ács- és Állványozó Kft.

ÁCS- ÉS ÁLLVÁNYOZÓ Kft. 1991-ben alakult.

Vállalkozásunk fő profilját a felületképzési és 
az állványozási munkák teszik ki de kisebb 
arányban melegburkolást és generálkivitele-
zést is végzünk. Az alkalmazottak létszáma 
jelenleg 10 fő. Közöttük 5 fő festő –, 1 fő me-
legburkoló – szakmunkás, 1 fő ács-állványozó,

1 segédmunkás, 1 építésvezető, 1 fő adminiszt-
rátor.

A társaság székhelye a tulajdonában lévő – 
4200 m2 alapterületű telken – iroda és raktár 
épületekben működik.

A teljesség igénye nélkül az alábbi eszközállomány-
nyal rendelkezünk: 5 teherautó, 6 000 m2 (Layher, EDIL-ponte, RUX) állvány, 
targonca, GRACO professzionális glett- és festékszóró berendezések, Karcher 
melegvizes ipari mosó, nagynyomású hideg vizes mosó, FLEX falcsiszoló gépek 
aljzatcsiszoló gép, parkettacsiszoló-gépek, beton-és sarok csiszológépek, komp-
resszorok, HILTI, MAKITA, DEWALT, BOSCH típusú kéziszerszámok

TANULHATÓ SZAKMÁK:

• Festő-mázoló és tapétázó

Elérhetőségek:
Zsobrák Róbert ügyvezető
0620/9825-749

1 

 

Ács‐és	Állványozó	Kft.	

 

          
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

 Az ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ Kft. 1991-ben alakult.  

Vállalkozásunk fő profilját a felületképzési és az állványozási munkák teszik ki de kisebb 

arányban melegburkolást és generálkivitelezést is végzünk. Az alkalmazottak létszáma 

jelenleg 13 fő. Közöttük 9 fő festő -, 1 fő melegburkoló - szakmunkás, 1 fő ács-állványozó, 

1 segédmunkás, 1 fő adminisztrátor. 

A társaság székhelye a tulajdonában lévő - 4200 m2 alapterületű telken - iroda és raktár 

épületekben működik. 

A teljesség igénye nélkül az alábbi eszközállománnyal rendelkezünk: 5 teherautó, 6.000 

m2 (Layher, EDIL-ponte, RUX) állvány, GRACO professzionális glett- és festékszóró 

berendezések, Karcher melegvizes ipari mosó, nagynyomású hideg vizes mosó, FLEX 

falcsiszoló gépek aljzatcsiszoló gép, parkettacsiszoló-gépek, beton-és sarok csiszológépek, 

kompresszorok, HILTI, MAKITA, DEWALT, BOSCH típusú kéziszerszámok 

Festő-mázoló és tapétázó 

Zsobrák Róbert Ügyvezető 

20/9 825 749 
acsallvany@colourproduct.hu 
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Ács‐és	Állványozó	Kft.	 

          

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

 Az ÁCS-ÉS ÁLLVÁNYOZÓ Kft. 1991-ben alakult.  
Vállalkozásunk fő profilját a felületképzési és az állványozási munkák teszik ki de kisebb 

arányban melegburkolást és generálkivitelezést is végzünk. Az alkalmazottak létszáma 

jelenleg 13 fő. Közöttük 9 fő festő -, 1 fő melegburkoló - szakmunkás, 1 fő ács-állványozó, 

1 segédmunkás, 1 fő adminisztrátor. A társaság székhelye a tulajdonában lévő - 4200 m2 alapterületű telken - iroda és raktár 

épületekben működik. A teljesség igénye nélkül az alábbi eszközállománnyal rendelkezünk: 5 teherautó, 6.000 

m2 (Layher, EDIL-ponte, RUX) állvány, GRACO professzionális glett- és festékszóró 

berendezések, Karcher melegvizes ipari mosó, nagynyomású hideg vizes mosó, FLEX 

falcsiszoló gépek aljzatcsiszoló gép, parkettacsiszoló-gépek, beton-és sarok csiszológépek, 

kompresszorok, HILTI, MAKITA, DEWALT, BOSCH típusú kéziszerszámok 

Festő-mázoló és tapétázó 

Zsobrák Róbert Ügyvezető 20/9 825 749 acsallvany@colourproduct.hu  
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ALISCA AUTÓCENTRUM KFT.

Cég rövid bemutatása:

Az ALISCA AUTÓCENTRUM KFT. ŠKODA és SEAT Márkakereskedés és 
Szerviz 1999. évben alakult.

Társaságunknál karrierprogram működik. A tanulmányi idő letöltése után a jól tel-
jesítő tanulók munkalehetőséget kapnak, célirányos továbbképzésen vesznek részt.

Alkalmazottaink száma 17 fő. Telephelyen végzett szolgáltatásaink:
• új és használt autó értékesítés
• ŠKODA és SEAT márkaszerviz
• műszaki-, eredet vizsgáztatás
• biztosítási kárügyintézés
• karosszériajavítás, fényezés
• autóápolás, külső- és belső takarítás

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• karosszérialakatos
• járműfényező
• autóvillamossági szerelő
• autó mechatronikai szerelő

Elérhetőségek:
telefon: 74/528-260
e-mail: zsszaszy@aliscaauto.hu

1 

 

ALISCA	AUTÓCENTRUM	KFT.	

_________________________________
_________________________________

___________ 

 
 
Cég rövid bemutatása: 
 
Az ALISCA AUTÓCENTRUM KFT. ŠKODA és SEAT Márkakereskedés és 

Szerviz 1999. évben alakult. 

Társaságunknál karrierprogram működik. A tanulmányi idő letöltése után a jól 

teljesítő tanulók munkalehetőséget kapnak, célirányos továbbképzésen vesznek 

részt. 
 
Alkalmazottaink száma 17 fő. 

Telephelyen végzett szolgáltatásaink: 

- új és használt autó értékesítés 

- ŠKODA és SEAT márkaszerviz 

- műszaki-, eredet vizsgáztatás 

- biztosítási kárügyintézés 

- karosszériajavítás, fényezés 

- autóápolás, külső- és belső takarítás 

_______________________________________________________________ 

 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 

- autószerelő 
- karosszérialakatos 
- járműfényező 

Elérhetőségek: 

telefon: 74/528-260 

e-mail: zsszaszy@aliscaauto.hu
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Balance Kft. – Tulipán Étterem

Cég rövid bemutatása:

Cégünk 2003 óta foglalkozik szakképzéssel,pincér és szakács szakmában.

Tanulóink az elmúlt években több szakmai versenyen is az élen végeztek,töb-
ben azóta is nálunk dolgoznak.

Az étterem Simontornyán a lámpás kereszteződésnél található.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Pincér, szakács

Elérhetőségek:
info@tulipanetterem.hu

1 

 

Balance	Kft‐Tulipán	Éttere
m	

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk 2003-óta foglalkozik szakképzéssel,pincér 

és szakács szakmában. 
Tanulóink az elmúlt években több szakmai versenyen is 

az élen végeztek,többen azóta is nálunk dolgoznak. 

Az étterem Simontornyán a lámpás kereszteződésnél található. 

Pincér, szakács 

info@tulipanetterem.hu 
20/9845-822 
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BAMA-FOOD KFT.

A vállalkozás 1994-ben jött létre családi vállalkozásként.

2003. márciusa óta a CBA Franchise tagként üzemeltetjük a hőgyészi CBA bol-
tunkat. A vállalkozásnak két telephelye van: Hőgyészen, és Szakályban.

Élelmiszer és vegyiáru kiskereskedelemmel foglalkozunk. A vállalkozásban 9 
fő dolgozik.

TANULHATÓ SZAKMÁK:

• Élelmiszer és vegyi áru eladó

Elérhetőségek:
Máté Attiláné (ügyvezető)
Bolt: 7191 Hőgyész, Fő utca 5.
Telefon: 74/489-960
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BAMA‐FOOD	KFT	
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

A vállalkozás 1994-ben jött létre családi vállalkozásként.  
2003. márciusa óta a CBA Franchise tagként üzemeltetjük a hőgyészi  CBA boltunkat. A vállalkozásnak két telephelye van: Hőgyészen, és Szakályban.  
 
Élelmiszer  és vegyiáru kiskereskedelemmel foglalkozunk.  
A vállalkozásban 9 fő dolgozik. 

Élelmiszer és vegyi áru eladó

Máté Attiláné (ügyvezető)  
Bolt: 7191 Hőgyész, Fő utca 5. Telefon: 74-489-960 
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BAMA‐FOOD	KFT	
 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

A vállalkozás 1994-ben jött létre családi vállalkozásként. 
 
2003. márciusa óta a CBA Franchise tagként üzemeltetjük a hőgyészi  
CBA boltunkat. A vállalkozásnak két telephelye van: Hőgyészen, és 
Szakályban.  
 
Élelmiszer  és vegyiáru kiskereskedelemmel foglalkozunk. 
 
A vállalkozásban 9 fő dolgozik. 

Élelmiszer és vegyi áru eladó

Máté Attiláné (ügyvezető) 
 
Bolt: 7191 Hőgyész, Fő utca 5. 
Telefon: 74-489-960 
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Bikó Cégellátó Kft. – Pannónia Étterem

Cég rövid bemutatása:

Pincér, szakács és vendéglátás szervező, vendéglős tanulók jelentkezését várjuk!

A képzési időszak alatt munkaruhát, meleg étkezést, és színvonalas munkakö-
rülményeket biztosítunk.

A szakmai fogások elsajátításához felkészült oktatóink különálló, jól felszerelt 
tankonyhában nyújtanak segítséget, készítenek fel a vizsgákra. Ha érdekel ez a 
szép szakma, és valódi tudásra vágysz, hogy megbecsült, jól fizetett szakember 
váljon belőled, akkor nálunk a helyed!

TANULHATÓ SZAKMÁK:

• Pincér, szakács, vendéglátás szervező, vendéglős

Elérhetőségek:
Pannónia étterem, kávézó 
7200 Dombóvár, III. u. 47.
e-mail: pannoniadombovar@gmail.com
telefon: 0674/678-600; 0620/329-8332

1  

biko Cégellátó Kft-Pannónia Étterem 
 

         

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: Pincér, szakács, vendéglátás szervező, vendéglős  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 
 Pincér, szakács és vendéglátás szervező, vendéglős tanulók jelentkezését várjuk! 
A képzési időszak alatt munkaruhát, meleg étkezést, és színvonalas munkakörülményeket biztosítunk. A szakmai fogások elsajátításához felkészült oktatóink különálló, jól felszerelt tankonyhában nyújtanak segítséget, készítenek fel a vizsgákra. Ha érdekel ez a szép szakma, és valódi tudásra vágysz, hogy megbecsült, jól fizetett szakember váljon belőled, akkor nálunk a helyed!  

 

Pannónia étterem, kávézó  7200 Dombóvár, III. u. 47. e-mail: pannoniadombovar@gmail.com telefon: 0674/678-600; 0620/329-8332 

1 

 

Bikó	Cégellátó	Kft‐Pa
nnónia	Étterem	

 

         

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: Pincér, szakács, vendéglátás szervező, vendéglős 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

 
 Pincér, szakács és vendéglátás szervező, vendéglős tanulók jelentkezését 

várjuk! 

A képzési időszak alatt munkaruhát, meleg étkezést, és színvonalas 

munkakörülményeket biztosítunk. 

A szakmai fogások elsajátításához felkészült oktatóink különálló, jól 

felszerelt tankonyhában nyújtanak segítséget, készítenek fel a vizsgákra. 

Ha érdekel ez a szép szakma, és valódi tudásra vágysz, hogy megbecsült, jól 

fizetett szakember váljon belőled, akkor nálunk a helyed! 

Pannónia étterem, kávézó  

7200 Dombóvár, III. u. 47. 

e-mail: pannoniadombovar@gmail.com 

telefon: 0674/678-600; 0620/329-8332 
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CIKÁDOR Kft. – Lovas Udvarház

Cég rövid bemutatása:
A szedresi Lovas Udvarház festői környezet-
ben helyezkedik el Tolna megye szívében. 
Hangulatos park, két kastély, jól felszerelt lo-
varda, barátságos és lelkes személyzet várja 
az ide látogató pihenni vágyó kedves 
vendégeket.

Udvarházunk az alábbi lehetőségeket 
kínálja:

•  Lovaglási lehetőségek
•  Esküvők, rendezvények teljes körű  

lebonyolítása
•  Csomagajánlatok pihenni  

vágyó vendégeink részére
•  Nyári lovas tábor
•  Fogathajtó verseny, búcsú
•  Sétakocsikázás, télen lovas szánozás

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk:
• szakács
• felszolgáló
• lovász

Elérhetőségek:
Weboldal: www.lovasudvarhaz.hu
E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Szedres, Apáti puszta
Panzió: 0630/257-4612 • Lovarda: 0630/390-1241
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CIKÁDOR	Kft.	–	Lovas	Udvarház	
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása:  A szedresi Lovas Udvarház festői környezetben helyezkedik el Tolna megye szívében. Hangulatos park, két kastély, jól felszerelt lovarda, barátságos és lelkes személyzet várja az ide látogató pihenni vágyó kedves vendégeket. 
 

Udvarházunk az alábbi lehetőségeket kínálja: - Lovaglási lehetőségek - Esküvők, rendezvények teljes körű lebonyolítása - Csomagajánlatok pihenni vágyó vendégeink részére - Nyári lovas tábor 
- Fogathajtó verseny, búcsú - Sétakocsikázás, télen lovas szánozás 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: - szakács 
- felszolgáló 
- lovász 

Weboldal: www.lovasudvarhaz.hu E-mail: info@lovasudvarhaz.hu Szedres, Apáti puszta 
 Panzió: 0630/257-4612 
 Lovarda: 0630/390-1241
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CIKÁDOR	Kft.	–	Lova
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

 A szedresi Lovas Udvarház festői környezetben helyezkedik el Tolna 

megye szívében. Hangulatos park, két kastély, jól felszerelt lovarda, 

barátságos és lelkes személyzet várja az ide látogató pihenni vágyó 

kedves vendégeket. 

 
Udvarházunk az alábbi lehetőségeket kínálja: 

- Lovaglási lehetőségek 

- Esküvők, rendezvények teljes körű lebonyolítása 

- Csomagajánlatok pihenni vágyó vendégeink részére 

- Nyári lovas tábor 

- Fogathajtó verseny, búcsú 

- Sétakocsikázás, télen lovas szánozás 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: 

- szakács 
- felszolgáló 
- lovász 

Weboldal: www.lovasudvarhaz.hu 

E-mail: info@lovasudvarhaz.hu 

Szedres, Apáti puszta 

 Panzió: 0630/257-4612 

 Lovarda: 0630/390-1241
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CIKÁDOR	Kft.	–	Lovas	Udvarház	
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 A szedresi Lovas Udvarház festői környezetben helyezkedik el Tolna 
megye szívében. Hangulatos park, két kastély, jól felszerelt lovarda, 
barátságos és lelkes személyzet várja az ide látogató pihenni vágyó 
kedves vendégeket. 
 

Udvarházunk az alábbi lehetőségeket kínálja: 
- Lovaglási lehetőségek 
- Esküvők, rendezvények teljes körű lebonyolítása 
- Csomagajánlatok pihenni vágyó vendégeink részére 
- Nyári lovas tábor 
- Fogathajtó verseny, búcsú 
- Sétakocsikázás, télen lovas szánozás 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: 
- szakács 
- felszolgáló 
- lovász 

Weboldal: www.lovasudvarhaz.hu 
E-mail: info@lovasudvarhaz.hu 

Szedres, Apáti puszta 
 Panzió: 0630/257-4612 
 Lovarda: 0630/390-1241
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CRAFT pizza & coffee

Bonyhádon az elmúlt évtizedekben több si-
keres vendéglátó egységet is üzemeltettünk 
(Pince Söröző, Rosé Étterem és Pizzéria), 
ezért úgy érezzük, hogy kiváló szakmai ta-
pasztalattal rendelkezünk. Filozófiánk, hogy 
mindig tudni kell változni, megújulni és a 
fogyasztók igényeihez alkalmazkodni. 
2017-ben úgy döntöttünk, hogy ismét 
fejlődnünk kell, ezért átköltözünk egy 
olyan helyre, ahol a lehető legjobban meg 
tudjuk valósítani elképzeléseinket. 2018. 
nyarán megnyitottuk legújabb éttermün-
ket, a CRAFT pizza & coffee-t, amely mo-
dern, letisztult, fiatalos hangulatot áraszt és 
egyből belopta magát vendégeink szívébe.  
A CRAFT-ban pizzán és tészta ételeken kí-
vül kézműves házi hamburgereket, salátákat és frissensülteket is felszolgálunk. 
Továbbra is vállaljuk rendezvények, lakodalmak, osztálytalálkozók és születés-
napok lebonyolítását. Fiatalos csapatunk arra törekszik, hogy folyamatosan új-
donságokkal lepjük meg a vendégeinket, legyen az egy új íz, vagy akár egy játék 
a közösségi oldalunkon.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• pincér
• szakács

Elérhetőségek:
7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 80.
0674/456-069
http://craftpizza.hu
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

 
Bonyhádon az elmúlt évtizedekben több sikeres vendéglátó egységet is üzemeltettünk (Pince Söröző, Rosé Étterem és Pizzéria), ezért úgy érezzük, hogy kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Filozófiánk, hogy mindig tudni kell változni, megújulni és a fogyasztók igényeihez alkalmazkodni. 2017-ben úgy döntöttünk, hogy ismét fejlődnünk kell, ezért átköltözünk egy olyan helyre, ahol a lehető legjobban meg tudjuk valósítani elképzeléseinket. 2018. nyarán megnyitottuk legújabb éttermünket, a CRAFT pizza & coffee-t, amely modern, letisztult, fiatalos hangulatot áraszt és egyből belopta magát vendégeink szívébe. A CRAFT-ban pizzán és tészta ételeken kívül kézműves házi hamburgereket, salátákat és frissensülteket is felszolgálunk. Továbbra is vállaljuk rendezvények, lakodalmak, osztálytalálkozók és születésnapok lebonyolítását. Fiatalos csapatunk arra törekszik, hogy folyamatosan újdonságokkal lepjük meg a vendégeinket, legyen az egy új íz, vagy akár egy játék a közösségi oldalunkon. 

- pincér 
- szakács 

7150 Bonyhád 
Perczel Mór utca 80. 
06 74 456 069 
http://craftpizza.hu/ 
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Elérhetőségek: 
 

 
Bonyhádon az elmúlt évtizedekben több sikeres vendéglátó egységet is 

üzemeltettünk (Pince Söröző, Rosé Étterem és Pizzéria), ezért úgy érezzük, hogy 

kiváló szakmai tapasztalattal rendelkezünk. Filozófiánk, hogy mindig tudni kell 

változni, megújulni és a fogyasztók igényeihez alkalmazkodni. 2017-ben úgy 

döntöttünk, hogy ismét fejlődnünk kell, ezért átköltözünk egy olyan helyre, ahol 

a lehető legjobban meg tudjuk valósítani elképzeléseinket. 2018. nyarán 

megnyitottuk legújabb éttermünket, a CRAFT pizza & coffee-t, amely modern, 

letisztult, fiatalos hangulatot áraszt és egyből belopta magát vendégeink 

szívébe. A CRAFT-ban pizzán és tészta ételeken kívül kézműves házi 

hamburgereket, salátákat és frissensülteket is felszolgálunk. Továbbra is 

vállaljuk rendezvények, lakodalmak, osztálytalálkozók és születésnapok 

lebonyolítását. Fiatalos csapatunk arra törekszik, hogy folyamatosan 

újdonságokkal lepjük meg a vendégeinket, legyen az egy új íz, vagy akár egy 

játék a közösségi oldalunkon. 

- pincér 
- szakács 

7150 Bonyhád 
Perczel Mór utca 80. 

06 74 456 069 
http://craftpizza.hu/ 
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DOMBÓ-COOP Zrt.

A DOMBÓ-COOP Zrt. Dombóvár és környező településeinek egyik meghatá-
rozó vállalata, amely fő tevékenységeként élelmiszer kiskereskedelemmel fog-
lalkozik. Elengedhetetlennek tartjuk a kereskedelem, mint szakma megfelelő 
színvonalon történő oktatását, hiszen üzleteink sikeres működéséhez megfele-
lően szakképzett munkaerőre mindig szükségünk van.

Tanulóink a gyakorlati oktatás során találkozhatnak a mai kor követelményeinek 
megfelelő értékesítési rendszerrel, megismerkedhetnek az áruátvétel, árukezelés, 
értékesítés termékkörönkénti sajátosságaival. Képzőhelyeinken speciális körülmé-
nyeket igénylő termékköröket is értékesítünk: például az előhűtött tőkehúsokat, 
mely a klasszikus élelmiszerforgalmazáson túlmenően kiemelt figyelmet igényel.

A szakmai gyakorlat során tanulóink ösztönző juttatási rendszer alapján ke-
rülnek díjazásra, ezáltal is elismerve tanulmányi eredményeiket, példaértékű 
szorgalmukat.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Bolti eladó

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken:
DOMBÓ-COOP ZRT.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
tel.: 74/466-733
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A DOMBÓ-COOP Zrt. Dombóvár és környező településeinek egyik meghatározó vállalata, amely fő tevékenységeként élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozik. Elengedhetetlennek tartjuk a kereskedelem, mint szakma megfelelő színvonalon történő oktatását, hiszen üzleteink sikeres működéséhez megfelelően szakképzett munkaerőre mindig szükségünk van. Saját üzemeltetésű vendéglátóipari egységünk a Hotel Dombóvár szintén rendkívüli lehetőséget kínál az itt tanulni vágyó diákok számára.  Éttermünkben nem csak a mindennapi étkeztetésben és felszolgálásban, hanem rendezvények lebonyolításában is részt vehetnek a diákok, megkönnyítve a sikeres szakmai vizsgára történő felkészülésüket. 

- Bolti eladó 
- Pincér 
- Szakács 
- Vendéglátásszervező-vendéglős 

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: DOMBÓ-COOP ZRT. 
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7. tel.: 74/466-733 
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A DOMBÓ-COOP Zrt. Dombóvár és környező településeinek egyik 

meghatározó vállalata, amely fő tevékenységeként élelmiszer 

kiskereskedelemmel foglalkozik. Elengedhetetlennek tartjuk a 

kereskedelem, mint szakma megfelelő színvonalon történő oktatását, 

hiszen üzleteink sikeres működéséhez megfelelően szakképzett 

munkaerőre mindig szükségünk van. Saját üzemeltetésű 

vendéglátóipari egységünk a Hotel Dombóvár szintén rendkívüli 

lehetőséget kínál az itt tanulni vágyó diákok számára.  Éttermünkben 

nem csak a mindennapi étkeztetésben és felszolgálásban, hanem 

rendezvények lebonyolításában is részt vehetnek a diákok, 

megkönnyítve a sikeres szakmai vizsgára történő felkészülésüket. 

- Bolti eladó 
- Pincér 
- Szakács 
- Vendéglátásszervező-vendéglős 

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: 

DOMBÓ-COOP ZRT. 

7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7. 

tel.: 74/466-733 
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EKHNATON KFT.

Deákné Antal Évi kozmetikus mester vagyok. Egyéni vállalkozóként a Nefertiti 
Szépségszalont irányítom, mely 1993-ban nyitotta meg kapuit, Őcsényben, a 
Széchenyi u. 69. szám alatt. A szakmai tudásomat a legjobb oktatóktól sajátít-
hattam el.

Kozmetikámban a nyugalom szigetét teremtettem meg egy exclusive, egyedül-
álló környezetben. A minőséget a szépségápolásban világelső cégek termékei 
biztosítják, emellett csúcstechnológiás gépeim szakszerű használatával folya-
matosan kimagasló eredményeket érek el. Elsődleges szempont a szalon dol-
gozóinak szakmai profizmusa, melyet a folyamatos szakmai továbbképzések 
garantálnak.

A legjobb tudásom szerint, örömmel adom át a szakma szeretetét, és felkészít-
ve indítom vizsgázni tanulóimat. A tanulóképzésben több mint tíz éve veszek 
részt. Szenvedélyem a munkám, mely egyben a hobbim is.

Büszkén mondhatom, hogy végzett tanulóim, azóta már si-
keres kozmetikusok.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Kozmetikus

Elérhetőségek:
NEFERTITI Szépségszalon, 
Deákné Antal Éva 
kozmetikus mester
7143 Őcsény, Széchenyi u. 67.
Mobil: +3630/9365-935
Email: ekhnaton96@index.hu, 
Facebook: Nefertiti 
Szépségszalon
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Elérhetőségek: 
 

Deákné Antal Évi kozmetikus mester vagyok. Egyéni vállalkozóként a Nefertiti Szépségszalont irányítom, mely 1993-ban nyitotta meg kapuit, Őcsényben, a Széchenyi u. 69. szám alatt. A szakmai tudásomat a legjobb oktatóktólsajátíthattam el. Kozmetikámban a nyugalom szigetét teremtettem meg egy exclusive, egyedülálló környezetben. A minőséget a szépségápolásban világelső cégek termékei biztosítják, emellett csúcstechnológiás gépeim szakszerű használatával folyamatosan kimagasló eredményeket érek el. Elsődleges szempont a szalon dolgozóinak szakmai profizmusa, melyet a folyamatos szakmai továbbképzések garantálnak. A legjobb tudásom szerint, örömmel adom át a szakma szeretetét, és felkészítve indítom vizsgázni tanulóimat. A tanulóképzésben többmint tíz éve veszek részt. Szenvedélyem a munkám, mely egyben a hobbim is. Büszkén mondhatom, hogy végzett tanulóim, azóta már sikeres kozmetikusok. 

Kozmetikus 

NEFERTITI Szépségszalon, Deákné Antal Éva kozmetikus mester 7143 Őcsény, Széchenyi u. 67., Mobil: +36 30/9365-935 Email: ekhnaton96@index.hu, Facebook: Nefertiti Szépségszalon 
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Tanulható szakmák:  
 
 
Elérhetőségek:  

Deákné Antal Évi kozmetikus mester vagyok. Egyéni vállalkozóként a 

Nefertiti Szépségszalont irányítom, mely 1993-ban nyitotta meg kapuit, 

Őcsényben, a Széchenyi u. 69. szám alatt. A szakmai tudásomat a legjobb 

oktatóktólsajátíthattam el. 
Kozmetikámban a nyugalom szigetét teremtettem meg egy exclusive, 

egyedülálló környezetben. A minőséget a szépségápolásban világelső cégek 

termékei biztosítják, emellett csúcstechnológiás gépeim szakszerű 

használatával folyamatosan kimagasló eredményeket érek el. Elsődleges 

szempont a szalon dolgozóinak szakmai profizmusa, melyet a folyamatos 

szakmai továbbképzések garantálnak. 
A legjobb tudásom szerint, örömmel adom át a szakma szeretetét, és 

felkészítve indítom vizsgázni tanulóimat. A tanulóképzésben többmint tíz 

éve veszek részt. Szenvedélyem a munkám, mely egyben a hobbim is. 

Büszkén mondhatom, hogy végzett tanulóim, azóta már sikeres 

kozmetikusok. 

Kozmetikus 

NEFERTITI Szépségszalon, Deákné Antal Éva kozmetikus mester 

7143 Őcsény, Széchenyi u. 67., Mobil: +36 30/9365-935 

Email: ekhnaton96@index.hu, Facebook: Nefertiti Szépségszalon 
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ELEKTROLIT Kft.

Cég rövid bemutatása:
Cégünk 1994-ben alakult. Az építőipari 
technológiák fejlődésének, valamint a jól 
működő cégpolitikánknak köszönhetően 
mára egy jól szervezett, a kor elvárásainak 
megfelelő vállalkozássá fejlődtünk.

Szakterületeink:
• Építőipari villanyszerelés kivitelezése
• Épületvillamosítás tervezés
•  Vezérlések, gépészeti automatika
•  Villamos gépek telepítése, javítása,  

karbantartása
•  Biztonságtechnikai felülvizsgálatok
•  Gyengeáramú hálózatok (riasztó, kamera, 

tűzjelző) telepítése
•  Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk:
• villanyszerelő képzés esetén
• villamosmérnök képzés (duális képzés keretein belül)
• erősáramú elektrotechnikus képzésben részt vevő hallgatóknak

Elérhetőségek:
Weboldal: www.elektrolit.hu
E-mail: elektrolit@elektrolit.hu
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 
•  06 74/418-117, 06 74/674-325 
• 06 30 300 8350
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Néhány referenciánk - képekben  
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása:  Cégünk 1994-ben alakult. Az építőipari technológiák fejlődésének, valamint a jól működő cégpolitikánknak köszönhetően mára egy jól szervezett, a kor elvárásainak megfelelő vállalkozássá fejlődtünk.  
Szakterületeink: 

- Építőipari villanyszerelés kivitelezése - Épületvillamosítás tervezés - Vezérlések, gépészeti automatika - Villamos gépek telepítése, javítása, karbantartása - Biztonságtechnikai felülvizsgálatok - Gyengeáramú hálózatok (riasztó, kamera, tűzjelző) telepítése 
- Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: - villanyszerelő képzés esetén - villamosmérnök képzés (duális képzés keretein belül) - erősáramú elektrotechnikus képzésben részt vevő hallgatóknak. 

Weboldal: www.elektrolit.hu E-mail: elektrolit@elektrolit.hu 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.  06 74/418-117, 06 74/674-325 
 06 30 300 8350
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Néhány referenciánk - képekben 
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

 Cégünk 1994-ben alakult. Az építőipari technológiák fejlődésének, 

valamint a jól működő cégpolitikánknak köszönhetően mára egy jól 

szervezett, a kor elvárásainak megfelelő vállalkozássá fejlődtünk. 

 
Szakterületeink: 

- Építőipari villanyszerelés kivitelezése 

- Épületvillamosítás tervezés 

- Vezérlések, gépészeti automatika 

- Villamos gépek telepítése, javítása, karbantartása 

- Biztonságtechnikai felülvizsgálatok 

- Gyengeáramú hálózatok (riasztó, kamera, tűzjelző) 

telepítése 
- Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: 

- villanyszerelő képzés esetén 

- villamosmérnök képzés (duális képzés keretein belül) 

- erősáramú elektrotechnikus képzésben részt vevő hallgatóknak. 

Weboldal: www.elektrolit.hu 

E-mail: elektrolit@elektrolit.hu 

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 06 74/418-117, 06 74/674-325 

 06 30 300 8350
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Néhány referenciánk - képekben 
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk 1994-ben alakult. Az építőipari technológiák fejlődésének, valamint a jól működő cégpolitikánknak köszönhetően mára egy jól szervezett, a kor elvárásainak megfelelő vállalkozássá fejlődtünk.  

Szakterületeink: 
- Építőipari villanyszerelés kivitelezése 
- Épületvillamosítás tervezés 
- Vezérlések, gépészeti automatika 
- Villamos gépek telepítése, javítása, karbantartása 
- Biztonságtechnikai felülvizsgálatok 
- Gyengeáramú hálózatok (riasztó, kamera, tűzjelző) 

telepítése 
- Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: 
- villanyszerelő képzés esetén 
- villamosmérnök képzés (duális képzés keretein belül) - erősáramú elektrotechnikus képzésben részt vevő hallgatóknak. 

Weboldal: www.elektrolit.hu 
E-mail: elektrolit@elektrolit.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 
 06 74/418-117, 06 74/674-325 

 06 30 300 8350
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Néhány referenciánk - képekben 
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk 1994-ben alakult. Az építőipari technológiák fejlődésének, 
valamint a jól működő cégpolitikánknak köszönhetően mára egy jól 
szervezett, a kor elvárásainak megfelelő vállalkozássá fejlődtünk. 
 

Szakterületeink: 
- Építőipari villanyszerelés kivitelezése 
- Épületvillamosítás tervezés 
- Vezérlések, gépészeti automatika 
- Villamos gépek telepítése, javítása, karbantartása 
- Biztonságtechnikai felülvizsgálatok 
- Gyengeáramú hálózatok (riasztó, kamera, tűzjelző) 

telepítése 
- Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása 

Igény esetén gyakorlati helyet biztosítunk: 
- villanyszerelő képzés esetén 
- villamosmérnök képzés (duális képzés keretein belül) 
- erősáramú elektrotechnikus képzésben részt vevő hallgatóknak. 

Weboldal: www.elektrolit.hu 
E-mail: elektrolit@elektrolit.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 
 06 74/418-117, 06 74/674-325 

 06 30 300 8350

Néhány referenciánk
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EVASION CAR KFT.

Cég rövid bemutatása:
A cégünk 1994-ben alakult, mint független autószerviz, azóta foglalkozunk au-
tójavítással, autódiagnosztikával műszaki vizsgára való felkészítéssel gumisze-
reléssel.

Az autóipar gyors fejlődésével folyamatosan képezzük magunkat és emellett 
foglalkozunk tanulók gyakorlati képzésével.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Autószerelő

Elérhetőségek:
Evasion Car Kft.
7100 Szekszárd Bern u.8.
Tel:+36209549860, 
+36209354095, 
+36202938481
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Elérhetőségek: 

 
   Evasion Car Kft. 

Cég rövid bemutatása: 

 
 A cégünk 1994-ben alakult, mint független autószerviz, azóta 

foglalkozunk autójavítással, autódiagnosztikával műszaki 

vizsgára való felkészítéssel gumiszereléssel. 

Az autóipar gyors fejlődésével folyamatosan képezzük 

magunkat és emellett foglalkozunk tanulók gyakorlati 

képzésével.    

Autószerelő 

7100 Szekszárd Bern u.8. 

Tel:+36209549860,+36209354095,202938481 
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Elérhetőségek: 
 
   Evasion Car Kft. 

Cég rövid bemutatása:  
 A cégünk 1994-ben alakult, mint független autószerviz, azóta foglalkozunk autójavítással, autódiagnosztikával műszaki vizsgára való felkészítéssel gumiszereléssel. Az autóipar gyors fejlődésével folyamatosan képezzük magunkat és emellett foglalkozunk tanulók gyakorlati képzésével.    

Autószerelő 

7100 Szekszárd Bern u.8. Tel:+36209549860,+36209354095,202938481  
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Farkas-Karosszéria Kft.

Cég rövid bemutatása:
Farkas Lőrinc karosszérialakatos vagyok, mestervizsgával 1988 óta rendelke-
zem. A Farkas-Karosszéria Kft. 1993 óta üzemel. Jelenleg 5 fő alkalmazottal 
dolgozunk családias környezetben. Tanulókat 20 éve képzünk.

Szolgáltatásaink:

Teljekörű kárrendezés a biztosítókkal  
Minden fajta karosszéria és kipufogók 
javítása, cseréje 
Ablakemelő szerkezetek és ajtózárak 
szerelése, javítása és cseréje 
Minden típusú szélvédők cseréje

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Karosszéria lakatos

Elérhetőségek:
Farkas-karosszéria Kft.
7150 Bonyhád, 
Perczel Mór u. 84/c
Mobil: 0630/9468-898
Tel.: 0674/550-042
e-mail: nagyk9@gmail.com
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Farkas Lőrinc karosszérialakatos vagyok, mestervizsgával 1988 óta rendelkezem. A Farkas-Karosszéria Kft. 1993 óta üzemel. Jelenleg 5 fő alkalmazottal dolgozunk családias környezetben. Tanulókat 20 éve képzünk. 
Szolgáltatásaink:  
Teljekörű kárrendezés a biztosítókkal   Minden fajta karosszéria és kipufogók javítása, cseréje  Ablakemelő szerkezetek és ajtózárak szerelése, javítása és cseréje  Minden típusú szélvédők cseréje 

 
 
Karosszéria lakatos 
 

Farkas-karosszéria Kft. 7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 84/c Mobil: 06/30-9468-898 Tel.:     0674/550-042 
e-mail: nagyk9@gmail.com 
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Elérhetőségek: 

 

Cég rövid bemutatása: 

 Farkas Lőrinc karosszérialakatos vagyok, mestervizsgával 1988 óta 

rendelkezem. A Farkas-Karosszéria Kft. 1993 óta üzemel. Jelenleg 5 

fő alkalmazottal dolgozunk családias környezetben. Tanulókat 20 

éve képzünk. 

Szolgáltatásaink:  

Teljekörű kárrendezés a biztosítókkal   

Minden fajta karosszéria és kipufogók javítása, cseréje  

Ablakemelő szerkezetek és ajtózárak szerelése, javítása és cseréje  

Minden típusú szélvédők cseréje 

 
 
Karosszéria lakatos 

 

Farkas-karosszéria Kft. 

7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 84/c 

Mobil: 06/30-9468-898 

Tel.:     0674/550-042 

e-mail: nagyk9@gmail.com 
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Fastron Hungaria Kft.

A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nem-
zetközi Fastron-csoport tagjaként működik 
Tolna városában, létszáma meghaladja a 
600 főt. Széles vertikumú, komplex gyártási 
szolgáltatást nyújt vevői részére. Tevékeny-
ségi köre kiterjed a mechanikai lemezme-
gmunkálásra, elektromechanikai szerelé-
sekre, induktív alkatrészek gyártására.

A mechanika gyáregység automatizált le-
mezkivágási technológiákkal (CNC stan-
colás, lézer kivágás) különböző fém alap-
anyagokból ipari készülékházakat és belső 
alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás tel-
jes folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlí-
tás, hegesztés, festés is.

A szerszámüzem elsősorban a cég termelését 
szolgálja ki, de külső megrendelésekre is ké-
szülnek itt szerszámok.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi forgácsoló
• Gépgyártás technológiai technikus
• Logisztikai ügyintéző
• Villanyszerelő

Elérhetőségek:
7130, Tolna, Gém u. 1.
Tel.: 74/540-313
e-mail: karrier@fastron.co.hu 

1 

 

Farkas‐kaross
zéria	Kft.	

 

    

      

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 

 

Cég rövid bemutatása: 

 Farkas Lőrinc karosszérialakatos vagyok, mestervizsgával 1988 óta 

rendelkezem. A Farkas-Karosszéria Kft. 1993 óta üzemel. Jelenleg 5 

fő alkalmazottal dolgozunk családias környezetben. Tanulókat 20 

éve képzünk. 

Szolgáltatásaink:  

Teljekörű kárrendezés a biztosítókkal   

Minden fajta karosszéria és kipufogók javítása, cseréje  

Ablakemelő szerkezetek és ajtózárak szerelése, javítása és cseréje  

Minden típusú szélvédők cseréje 

 
 
Karosszéria lakatos 

 

Farkas-karosszéria Kft. 

7150 Bonyhád, Perczel Mór u. 84/c 

Mobil: 06/30-9468-898 

Tel.:     0674/550-042 

e-mail: nagyk9@gmail.com 
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A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzetközi Fastron-csoport tagjaként működik Tolna városában, létszáma meghaladja a 600 főt. Széles vertikumú, komplex gyártási szolgáltatást nyújt vevői részére. Tevékenységi köre kiterjed a mechanikai lemezmegmunkálásra, elektromechanikai szerelésekre, induktív alkatrészek gyártására.  A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási technológiákkal (CNC stancolás, lézer kivágás) különböző fém alapanyagokból ipari készülékházakat és belső alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesztés, festés is. A szerszámüzem elsősorban a cég termelését szolgálja ki, de külső megrendelésekre is készülnek itt szerszámok. 

Gépi forgácsoló 
Gépgyártás technológiai technikus Logisztikai ügyintéző 
Villanyszerelő 

7130, Tolna, Gém u. 1. Tel.: 74/540-313 
e-mail: karrier@fastron.co.hu   
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A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzetközi Fastron-csoport 

tagjaként működik Tolna városában, létszáma meghaladja a 600 főt. 

Széles vertikumú, komplex gyártási szolgáltatást nyújt vevői részére. 

Tevékenységi köre kiterjed a mechanikai lemezmegmunkálásra, 

elektromechanikai szerelésekre, induktív alkatrészek gyártására.  

A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási technológiákkal 

(CNC stancolás, lézer kivágás) különböző fém alapanyagokból ipari 

készülékházakat és belső alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes 

folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesztés, festés is. 

A szerszámüzem elsősorban a cég termelését szolgálja ki, de külső 

megrendelésekre is készülnek itt szerszámok. 

Gépi forgácsoló 

Gépgyártás technológiai technikus 

Logisztikai ügyintéző 

Villanyszerelő 

7130, Tolna, Gém u. 1. 

Tel.: 74/540-313 

e-mail: karrier@fastron.co.hu  
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A Ferropatent Zrt-nél hiszünk abban, hogy 
minőségi munkát csak jól képzett szakembe-
rekkel lehet végezni.

Miért érdemes nálunk megtanulnod a vas- és 
acélipari szakma fortélyait?

A szakiskolákban elsajátított elméleti tudást 
tanműhelyünkben a szakmai gyakorlat kere-
tén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a leg- 
korszerűbb technológia és géppark áll rendelke-
zésre (láng- és plazma-vágó gépek, szemcseszó-
ró berendezés, lézervágó, egyengető, élhajlító, 
CNC vezérlésű fűrészgép). Munkátokat tapasz-
talatokkal rendelkező, elkötelezett szakoktatók 
segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása mel-
lett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatottsá-
got is megtanítják a dolgozni akaró fiataloknak. 
Nálunk megtanulod a felelősségteljes munkavégzést, 
csapatban és önállóan is képes leszel dolgozni.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Tanműhelyünkben vas- és acélipari tanulók képzését végezzük, ezért az 
alábbi szakmákban várjuk a tanulni, dolgozni vágyó fiatalokat:
• hegesztő
• épület és szerkezetlakatos

Elérhetőségek:
FerropatentZrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.
Telefon: Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző: 
+3674/505-944, Máthé József / Mester szakoktató: +3630/429-0983

1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

A FerropatentZrt-nél hiszünk abban, hogy minőségi munkát csak jól képzett szakemberekkel lehet végezni.  Miért érdemes nálunk megtanulnod a vas-és acélipari szakma forté-lyait? 
A szakiskolákban elsajátított elméleti tudást tanműhelyünkben a szakmaigyakorlatkeretén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a legkor-szerűbb technológia és géppark áll rendelkezésre (láng-és plazmavágó gépek, szemcseszóró berendezés, lézervágó, egyengető, élhajlító, CNC vezérlésű fűrészgép). Munkátokat tapasztalatokkal rendelkező, elkö-telezett szakoktatók segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása mellett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatottságot is megtanít-ják a dolgozni akaró fiataloknak. Nálunk megtanulod afelelősségteljes munkavégzést, csapatban és önállóan is képes leszel dolgozni. 

Tanműhelyünkben vas-és acélipari tanulók képzését végezzük, ezért az alábbi szakmákban várjuk a tanulni, dolgozni vágyó fiatalokat: - hegesztő 
- épület és szerkezetlakatos 

FerropatentZrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70. Telefon:  
Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző: +36-74/505-944  Máthé József / Mester szakoktató: +36- 30/429-0983 
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A FerropatentZrt-nél hiszünk abban, hogy minőségi munkát csak jól 

képzett szakemberekkel lehet végezni.  

Miért érdemes nálunk megtanulnod a vas-és acélipari szakma forté-

lyait? 
A szakiskolákban elsajátított elméleti tudást tanműhelyünkben a 

szakmaigyakorlatkeretén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a legkor-

szerűbb technológia és géppark áll rendelkezésre (láng-és plazmavágó 

gépek, szemcseszóró berendezés, lézervágó, egyengető, élhajlító, CNC 

vezérlésű fűrészgép). Munkátokat tapasztalatokkal rendelkező, elkö-

telezett szakoktatók segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása 

mellett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatottságot is megtanít-

ják a dolgozni akaró fiataloknak. Nálunk megtanulod afelelősségteljes 

munkavégzést, csapatban és önállóan is képes leszel dolgozni. 

Tanműhelyünkben vas-és acélipari tanulók képzését végezzük, ezért az 

alábbi szakmákban várjuk a tanulni, dolgozni vágyó fiatalokat: 

- hegesztő 
- épület és szerkezetlakatos 

FerropatentZrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70. 

Telefon:  
Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző: +36-74/505-944  

Máthé József / Mester szakoktató: +36- 30/429-0983 
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A FerropatentZrt-nél hiszünk abban, hogy minőségi munkát csak jól 
képzett szakemberekkel lehet végezni.  
Miért érdemes nálunk megtanulnod a vas-és acélipari szakma forté-
lyait? 
A szakiskolákban elsajátított elméleti tudást tanműhelyünkben a 
szakmaigyakorlatkeretén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a legkor-
szerűbb technológia és géppark áll rendelkezésre (láng-és plazmavágó 
gépek, szemcseszóró berendezés, lézervágó, egyengető, élhajlító, CNC 
vezérlésű fűrészgép). Munkátokat tapasztalatokkal rendelkező, elkö-
telezett szakoktatók segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása 
mellett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatottságot is megtanít-
ják a dolgozni akaró fiataloknak. Nálunk megtanulod afelelősségteljes 
munkavégzést, csapatban és önállóan is képes leszel dolgozni. 

Tanműhelyünkben vas-és acélipari tanulók képzését végezzük, ezért az 
alábbi szakmákban várjuk a tanulni, dolgozni vágyó fiatalokat: 

- hegesztő 
- épület és szerkezetlakatos 

FerropatentZrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70. 
Telefon:  
Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző: +36-74/505-944  
Máthé József / Mester szakoktató: +36- 30/429-0983 
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Amaryllis Cafe & Restaurant

Éttermünk A’la Carte étkezés mellett különböző 
rendezvények teljes körű lebonyolítását is vál-
lalja. Legyen szó születésnapról, osztálytalálko-
zóról, ballagási ünnepségről, esküvőről, céges 
rendezvényről vagy konferenciáról. Készítünk 
svédasztalos vacsorát és több fogásos ültetett 
menüsort is.

Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal 
rendelkező szakácsaink és felszolgálóink több 
éve segítik tanulóink sikeres felkészülését.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Szakács
• Pincér

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.
Telefon: +3674/314-009
Mobil: +36(30)/731-40-09
Email:  info@amaetterem.hu
Weboldal: www.amaryllisetterem.hu
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Elérhetőségek: 
 

A FerropatentZrt-nél hiszünk abban, hogy minőségi munkát csak jól 

képzett szakemberekkel lehet végezni.  

Miért érdemes nálunk megtanulnod a vas-és acélipari szakma forté-

lyait? 
A szakiskolákban elsajátított elméleti tudást tanműhelyünkben a 

szakmaigyakorlatkeretén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a legkor-

szerűbb technológia és géppark áll rendelkezésre (láng-és plazmavágó 

gépek, szemcseszóró berendezés, lézervágó, egyengető, élhajlító, CNC 

vezérlésű fűrészgép). Munkátokat tapasztalatokkal rendelkező, elkö-

telezett szakoktatók segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása 

mellett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatottságot is megtanít-

ják a dolgozni akaró fiataloknak. Nálunk megtanulod afelelősségteljes 

munkavégzést, csapatban és önállóan is képes leszel dolgozni. 

Tanműhelyünkben vas-és acélipari tanulók képzését végezzük, ezért az 

alábbi szakmákban várjuk a tanulni, dolgozni vágyó fiatalokat: 

- hegesztő 
- épület és szerkezetlakatos 

FerropatentZrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70. 

Telefon:  
Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző: +36-74/505-944  

Máthé József / Mester szakoktató: +36- 30/429-0983 
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Elérhetőségek: 
 

Éttermünk A’la Carte étkezés mellett különböző rendezvények teljes körű lebonyolítását is vállalja. Legyen szó születésnapról, osztálytalálkozóról, ballagási ünnepségről, esküvőről, céges rendezvényről vagy konferenciáról. Készítünk svédasztalos vacsorát és több fogásos ültetett menüsort is. 
 
Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező szakácsaink és felszolgálóink több éve segítik tanulóink sikeres felkészülését. 

� Szakács 
� Pincér 

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. Telefon: +36 74/ 314-009 Mobil: +36 (30) 731-40-09 Email:  info@amaetterem.hu Weboldal: www.amaryllisetterem.hu 
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Elérhetőségek: 

 

Éttermünk A’la Carte étkezés mellett különböző rendezvények teljes körű 

lebonyolítását is vállalja. Legyen szó születésnapról, osztálytalálkozóról, 

ballagási ünnepségről, esküvőről, céges rendezvényről vagy 

konferenciáról. Készítünk svédasztalos vacsorát és több fogásos ültetett 

menüsort is. 
 
Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező szakácsaink és 

felszolgálóink több éve segítik tanulóink sikeres felkészülését. 

� Szakács 
� Pincér 

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 

Telefon: +36 74/ 314-009 

Mobil: +36 (30) 731-40-09 

Email:  info@amaetterem.hu 

Weboldal: www.amaryllisetterem.hu 
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Éttermünk A’la Carte étkezés mellett különböző rendezvények teljes körű 
lebonyolítását is vállalja. Legyen szó születésnapról, osztálytalálkozóról, 
ballagási ünnepségről, esküvőről, céges rendezvényről vagy 
konferenciáról. Készítünk svédasztalos vacsorát és több fogásos ültetett 
menüsort is. 
 
Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező szakácsaink és 
felszolgálóink több éve segítik tanulóink sikeres felkészülését. 

� Szakács 
� Pincér 

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 
Telefon: +36 74/ 314-009 
Mobil: +36 (30) 731-40-09 
Email:  info@amaetterem.hu 
Weboldal: www.amaryllisetterem.hu 

1 

 

Amaryllis	Cafe	&	Resta
urant	

   

   
 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Éttermünk A’la Carte étkezés mellett különböző rendezvények teljes körű 

lebonyolítását is vállalja. Legyen szó születésnapról, osztálytalálkozóról, 

ballagási ünnepségről, esküvőről, céges rendezvényről vagy 

konferenciáról. Készítünk svédasztalos vacsorát és több fogásos ültetett 

menüsort is. 
 
Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal rendelkező szakácsaink és 

felszolgálóink több éve segítik tanulóink sikeres felkészülését. 

� Szakács 
� Pincér 

7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 

Telefon: +36 74/ 314-009 

Mobil: +36 (30) 731-40-09 

Email:  info@amaetterem.hu 

Weboldal: www.amaryllisetterem.hu 
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Hambalkó és Társa Autósiskola Kft.

2017. szeptembertől indítani tervezett szakma felnőttoktatásban: 35 841 02 
Tehergépkocsi-vezető szakképesítés-ráépülés, – „C” kategóriás jogosítvány, és 
– GKI (Gépjármű Képesítési Igazolvány) kártya. A képzésben való részvétel 
feltétele: alapfokú iskolai végzettség, OKJ-s szakképesítés, szakmai végzettség, 
érvényes „B” kategóriás jogosítvány, egészségügyi alkalmasság (kód: 102).

Cég rövid bemutatása:
Cégünk 25 éve foglalkozik képzéssel. Jelenleg lefedjük a teljes járművezető kép-
zést. Ezen kívül OKJ és gépkezelők képzését is végezzük.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Tehergépkocsi-vezető
• Autóbuszvezető
• Gépkezelő

Elérhetőségek:
E-mail: info@hambalkoautosiskola.hu
Telefon: 0630/9472-141

1 
 

Hambalkó	és	Társa	Autósiskola	Kft.	
 

     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 

 
 

 
 
Elérhetőségek: 
 

  
2017. szeptembertől indítani tervezett szakma felnőttoktatásban:35 

841 02  Tehergépkocsi‐vezető     szakképesítés‐ráépülés, ‐  „C” 
kategóriás jogosítvány, és‐ GKI (Gépjármű Képesítési Igazolvány) kártya. 
A képzésben való részvétel feltétele: alapfokú iskolai végzettség, OKJ‐s 
szakképesítés, szakmai végzettség, érvényes „B” kategóriás jogosítvány, 

egészségügyi alkalmasság (kód: 102). 

Cég rövid bemutatása: 
 

 Cégünk 25 éve foglalkozik képzéssel. Jelenleg lefedjük a teljes 
járművezető képzést. Ezen kívül OKJ és gépkezelők képzését is 

végezzük. 

- Tehergépkocsi-vezető 
- Autóbuszvezető 

- Gépkezelő 

 
E-mail: info@hambalkoautosiskola.hu 

 
Telefon: 06-30/9472-141 
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H-CENTRUM Kft.

Cég rövid bemutatása:
H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalko-
zásunk közel 20 éve foglalkozik a számítás-
technika, valamint a klímatechnika területén.

Szolgáltatásaink:
• Klímatechnika – klímaberendezések telepítése
• Számítógépes hálózatok kiépítése
• Túlfeszültség védelem

Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klí-
maberendezések hivatalos forgalmazójaként e 
három világmárka teljes típusválasztékával ál-
lunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő mun-
katársaink felmérést követően, rövid határidőn 
belül végzik el a klímatelepítési munkákat.  
Számítógépes hálózatok komplex kivitele-

zését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig.
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megren-
delőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készí-
tünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Klímaszerelő

Elérhetőségek:
Weboldal: www.hcentrum.hu
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.
Mobil: 30/916-0560

1  

H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig. 

Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.  
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő  
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása:  H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén.  

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése - Számítógépes hálózatok kiépítése - Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 
 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 
Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig. 
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.  
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 
 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 
 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén.  

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 
- Számítógépes hálózatok kiépítése 
- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 
Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig. 
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.  
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 
 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 
 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén.  

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 
- Számítógépes hálózatok kiépítése 
- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 
Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig. 
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.  
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 
 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 
 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén.  

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 
- Számítógépes hálózatok kiépítése 
- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos 
forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk 
vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid 
határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 
Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen 
a megvalósulásig. 
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk 
megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi 
árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva. 
 
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 
 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 
 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve 
foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén. 
 

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 
- Számítógépes hálózatok kiépítése 
- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	K
ft.	

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos 

forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk 

vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid 

határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 

Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen 

a megvalósulásig. 

Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk 

megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi 

árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva. 

 
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 

 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 

 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve 

foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén. 

 
Szolgáltatásaink: 

- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 

- Számítógépes hálózatok kiépítése 

- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 

E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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H‐CENTRUM	Kft.	
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klímatechnika: LG, Midea és Cascade klímaberendezések hivatalos forgalmazójaként e három világmárka teljes típusválasztékával állunk vásárlóink rendelkezésére. Szakértő munkatársaink felmérést követően, rövid határidőn belül végzik el a klímatelepítési munkákat. 
Számítógépes hálózatok komplex kivitelezését vállaljuk, a tervezéstől egészen a megvalósulásig. 
Napelemes rendszerek teljes körű tervezésével, kivitelezésével állunk megrendelőink rendelkezésére. Helyszíni felmérést követően egyedi árajánlatot készítünk a lehető legoptimálisabb lehetőséget kiválasztva.  
 
 
Tanulható szakmák: Klímaszerelő 
 
Elérhetőségeink: 

 
Cég rövid bemutatása: 
 H-Centrum Kft. 1997-ben alakult. Vállalkozásunk közel 20 éve foglalkozik a számítástechnika, valamint a klímatechnika területén.  

Szolgáltatásaink: 
- Klímatechnika – klímaberendezések telepítése 
- Számítógépes hálózatok kiépítése 
- Túlfeszültség védelem 

Weboldal: www.hcentrum.hu 
E-mail: hcentrum@hcentrum.hu 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. 

 Mobil: 30/916-0560 
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HD BETON Kft.

A Hotel Dombóvár Étterem és Szálloda rend-
kívüli lehetőséget kínál az itt tanulni vágyó 
diákok számára. Éttermünkben nem csak a 
mindennapi étkeztetésben és felszolgálás-
ban, hanem rendezvények lebonyolításában 
is részt vehetnek a diákok, megkönnyítve a 
sikeres szakmai vizsgára történő felkészü-
lésüket. Mind az étterem, mind a szálloda 
ügyvitelét informatikai programok segítik, 
beleértve a számítógépes éttermi kasszap-
rogramot is. Szállodai szolgáltatásaink által 
tanulóink a nyelvtudásukat is erősíthetik.

Töretlen felújításainknak köszönhetően a 
mai kor igényeinek megfelelő szállodai és ét-
termi szolgáltatásaink, valamint mestervizs-

gával rendelkező szakoktatóink biztosítják e remek szakmák elsajátításának 
minden csínyját-bínyját.

A szakmai gyakorlat során tanulóink tanulmányi eredményét, szorgalmukat, 
ösztönző juttatási rendszer alkalmazásával ismerjük el.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Pincér
• Szakács
• Vendéglátásszervező-vendéglős

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken:
HD BETON Kft.
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7.
tel.: 74/466-733

1 

 

HD BETON Kft. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Hotel Dombóvár Étterem és Szálloda rendkívüli lehetőséget kínál az 

itt tanulni vágyó diákok számára.  Éttermünkben nem csak a 

mindennapi étkeztetésben és felszolgálásban, hanem rendezvények 

lebonyolításában is részt vehetnek a diákok, megkönnyítve a sikeres 

szakmai vizsgára történő felkészülésüket. Mind az étterem, mind a 

szálloda ügyvitelét informatikai programok segítik, beleértve a 

számítógépes éttermi kasszaprogramot is. Szállodai szolgáltatásaink 

által tanulóink a nyelvtudásukat is erősíthetik. 

Töretlen felújításainknak köszönhetően a mai kor igényeinek 

megfelelő szállodai és éttermi szolgáltatásaink, valamint 

mestervizsgával rendelkező szakoktatóink biztosítják e remek 

szakmák elsajátításának minden csínyját-bínyját. 

A szakmai gyakorlat során tanulóink tanulmányi eredményét, 

szorgalmukat, ösztönző juttatási rendszer alkalmazásával ismerjük el. 

 
- Pincér 
- Szakács 
- Vendéglátásszervező-vendéglős 

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: 

HD BETON Kft. 
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7. 

tel.: 74/466-733 
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HD BETON Kft.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
 
 

A Hotel Dombóvár Étterem és Szálloda rendkívüli lehetőséget kínál az 

itt tanulni vágyó diákok számára.  Éttermünkben nem csak a 

mindennapi étkeztetésben és felszolgálásban, hanem rendezvények 

lebonyolításában is részt vehetnek a diákok, megkönnyítve a sikeres 

szakmai vizsgára történő felkészülésüket. Mind az étterem, mind a 

szálloda ügyvitelét informatikai programok segítik, beleértve a 

számítógépes éttermi kasszaprogramot is. Szállodai szolgáltatásaink 

által tanulóink a nyelvtudásukat is erősíthetik. 
Töretlen felújításainknak köszönhetően a mai kor igényeinek 

megfelelő szállodai és éttermi szolgáltatásaink, valamint 

mestervizsgával rendelkező szakoktatóink biztosítják e remek 

szakmák elsajátításának minden csínyját-bínyját. 
A szakmai gyakorlat során tanulóink tanulmányi eredményét, 

szorgalmukat, ösztönző juttatási rendszer alkalmazásával ismerjük el. 

 
- Pincér 
- Szakács 
- Vendéglátásszervező-vendéglős 

Érdeklődésüket szívesen fogadjuk az alábbi elérhetőségeken: 
HD BETON Kft. 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 7. tel.: 74/466-733  
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Hilcz és Fia Kft Mazda – Iveco – Opel 
Márkakereskedés és Márkaszerviz

Cég rövid bemutatása:
A Hilcz és Fia Kft. Kakasdon 1989-ben alakult családi vállalkozás. 30 éve foglal-
kozunk Járművekkel és a fő tevékenységünk a Mazda Iveco és utánfutó Márkake-
reskedés és Mazda Opel Iveco és utánfutó Márkaszerviz. Az időszakos szervizelé-
sen kívül gépjárművek teljes körű javításával és generálozásával is foglalkozunk.

A legkorszerűbb berendezésekkel és technikai eszközökkel dolgozunk 22 állá-
sos szerviz és karosszéria lakatos műhelyünkben a márka specifikus javításo-
kon kívül, minden gyártmányú gépkocsi műszaki vizsgáztatásával és eredet-
vizsgálatával is foglalkozunk.

Évtizedek óta sikeresen részt veszünk szakmunkás tanulók gyakorlati képzésé-
ben, várjuk a tanulásra nyitott fiatalok jelentkezését!

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Autószerelő
• Autóelektronikai műszerész
• Autó Technikus
• Karosszérialakatos

Elérhetőségek:
Kolozsvári-Hilcz Szilvia, Hilcz Ádám 74/431-908,
30/9468-512 hilczszilvia@hilcz.hu
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Hilcz	és	Fia	Kft	Mazda	–	Iveco	‐	Opel	
Márkakereskedés	és	Márkaszerviz	

 

     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: Kolozsvári Hilcz Szilvia és Hilcz Ádám 74/431-908 30/9468-512 
hilczszilvia@hilcz.hu 
 

Cég rövid bemutatása: 
A Hilcz és Fia Kft Kakasdon 1989-ben alakult családi vállalkozás. 
28 éve foglalkozunk Járművekkel és a fő tevékenységünk a Mazda Iveco és 
utánfutó Márkakereskedés és Mazda Opel Iveco és utánfutó Márkaszerviz. Az 
időszakos szervizelésen kívül gépjárművek teljes körű javításával és 
generálozásával is foglalkozunk. 
A legkorszerűbb berendezésekkel és technikai eszközökkel dolgozunk 22 állásos 
szerviz és karosszéria lakatos műhelyünkben a márka specifikus javításokon 
kívül, minden gyártmányú gépkocsi műszaki vizsgáztatásával és 
eredetvizsgálatával is foglalkozunk. 
Évtizedek óta sikeresen részt veszünk szakmunkás tanulók gyakorlati 
képzésében, várjuk a tanulásra nyitott fiatalok jelentkezését! 

Tanulható szakmák: 
Autószerelő, Autóelektronikai műszerész, Autó Technikus   
Karosszérialakatos,  

 

Elérhetőségek: Kolozsvári-Hilcz Szilvia, Hilcz Ádám 74/431-908,
30-9468-512 hilczszilvia@hilcz.hu 
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JAKO FÉMÁRUGYÁR Kft.

Cég rövid bemutatása:
Társaságunk minőségileg és műszakilag 
kiváló precíziós alkatrészeket, villanymo-
torokat és rendszerösszetevőket gyárt az 
autó illetve a haszongépjármű ipar számá-
ra. Modern gépparkkal és kiválóan képzett 
munkatársakkal rendelkezünk. A szakember 
utánpótlást társaságunk saját tanuló és felnőtt 
képzés keretében biztosítja. Az oktatás a ter-
meléstől elkülönítetten történik az erre rend-
szeresített gépeken. Emellett a kialakított ok-
tató teremben szimulációs program is segíti a 
gyakorlati anyag elsajátítását. Gyakorlati kép-
zést követően álláslehetőséget is biztosítunk.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• OKJ 34 521 03 gépi forgácsoló

Elérhetőségek:
Tuller Tamás
7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35.
Tel.: 20/2625-701
Email: tamas.tuller@jakokoch.hu
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JAKO	FÉMÁRUGYÁR	Kft.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: OKJ 34 521 03 gépi forgácsoló  
 
 
 
Elérhetőségek:  

Cég rövid bemutatása: Társaságunk minőségileg és műszakilag kiváló precíziós alkatrészeket, 
villanymotorokat és rendszerösszetevőket gyárt az autó illetve a 
haszongépjármű ipar számára. Modern gépparkkal és kiválóan képzett 
munkatársakkal rendelkezünk. A szakember utánpótlást társaságunk 
saját tanuló és felnőtt képzés keretében biztosítja. Az oktatás a 
termeléstől elkülönítetten történik az erre rendszeresített gépeken. 
Emellett a kialakított oktató teremben szimulációs program is segíti a 
gyakorlati anyag elsajátítását. Gyakorlati képzést követően állás 
lehetőséget is biztosítunk. 

 

Tuller Tamás 
7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35. Tel: 20-2625-701 Email: tamas.tuller@jakokoch.hu 

1 

 

JAKO	FÉMÁRUGYÁR	Kf
t.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: OKJ 34 521 03 gépi forgácsoló 

 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

Társaságunk minőségileg és műszakilag kiváló precíziós alkatrészeket, 

villanymotorokat és rendszerösszetevőket gyárt az autó illetve a 

haszongépjármű ipar számára. Modern gépparkkal és kiválóan képzett 

munkatársakkal rendelkezünk. A szakember utánpótlást társaságunk 

saját tanuló és felnőtt képzés keretében biztosítja. Az oktatás a 

termeléstől elkülönítetten történik az erre rendszeresített gépeken. 

Emellett a kialakított oktató teremben szimulációs program is segíti a 

gyakorlati anyag elsajátítását. Gyakorlati képzést követően állás 

lehetőséget is biztosítunk. 

 

Tuller Tamás 
7100 Szekszárd, Damjanich u. 33-35. 

Tel: 20-2625-701 
Email: tamas.tuller@jakokoch.hu 
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Kaméleon Kft.

Cég rövid bemutatása:
A KAMÉLEON KFT 1995-ben kezdte meg 
működését. Az első években csak autófénye-
zéssel foglalkoztunk. Pár évvel később saját 
erőből és pályázat segítségével kialakítottuk 
a karosszérialakatos műhelyrészünket. Ren-
delkezünk fényezőfülkével, festékrendszerrel, 
korszerű padlókeretes Celette huzató paddal, 
multifunkciós ponthegesztővel és a tevékeny-
séghez szükséges kézi szerszámokkal. Megte-
remtettük a feltételeit annak,hogy biztosítós 
munkákat is el tudjunk végezni.
A napi feladatok során elvégezzük a korsze-
rű gépjárművek javítását, fényezését valamint 
esetenként oldtimerek restaurálását.
A tanulóképzésben már hosszú ideje részt veszünk.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Az alábbi szakmákban tudunk tanulókat fogadni:
• karosszéria lakatos
• autófényező
Oktatóink: Tóth Dániel gépészmérnök /autógépész szakirány/
                     Kreizer Gábor fényezőmester

Elérhetőségek:
Székhely: 7200 Dombóvár Szigligeti E. u. 44.
Telephely: 7200 Dombóvár Gunarasi u. 13.
Telefon: 74/464-877, 0630/9568-913
email: kameleon.autofenyezo@gmail.com 1 

 

Kaméleon	Kft	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

A KAMÉLEON KFT 1995-ben kezdte meg működését. Az első években

csak autófényezéssel foglalkoztunk. Már akkor saját festékrendszerrel

rendelkeztünk. Pár évvel később saját erőből és  pályázat segítségével

kialakítottuk a karosszérialakatos műhelyrészünket. Rendelkezünk

korszerű padlókeretes Celette huzató paddal, multifunkciós

ponthegesztővel és a tevékenységhez szükséges kézi szerszámokkal. 

Megteremtettük a feltételeit annak,hogy biztosítós munkákat is el

tudjunk végezni. 
A napi feladatok során elvégezzük a korszerű gépjárművek javítását,

fényezését valamint esetenként oldtimerek restaurálását. 

Munkáinkat igyekszünk tökéletesen a legjobb anyagokkal elvégezni,

Az alábbi szakmákban tudunk tanulókat fogadni: 

- karosszéria lakatos 
- autófényező 
Oktatóink: Tóth Dániel gépészmérnök /autógépész szakirány/ 

                   Kreizer Gábor fényezőmester 

Székhely: 7200 Dombóvár Szigligeti E. u.44 

Telephely:7200 Dombóvár Gunarasi u. 13. 

Telefon: 74/464 877, 06 30 9 568 913 

email: kameleon.autofenyezo@ gmail.com 

1  

Kaméleon	Kft	
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
A KAMÉLEON KFT 1995-ben kezdte meg működését. Az első évekbencsak autófényezéssel foglalkoztunk. Már akkor saját festékrendszerrelrendelkeztünk. Pár évvel később saját erőből és  pályázat segítségévelkialakítottuk a karosszérialakatos műhelyrészünket. Rendelkezünkkorszerű padlókeretes Celette huzató paddal, multifunkciósponthegesztővel és a tevékenységhez szükséges kézi szerszámokkal. Megteremtettük a feltételeit annak,hogy biztosítós munkákat is eltudjunk végezni. 

A napi feladatok során elvégezzük a korszerű gépjárművek javítását,fényezését valamint esetenként oldtimerek restaurálását. Munkáinkat igyekszünk tökéletesen a legjobb anyagokkal elvégezni,

Az alábbi szakmákban tudunk tanulókat fogadni: - karosszéria lakatos 
- autófényező 
Oktatóink: Tóth Dániel gépészmérnök /autógépész szakirány/                    Kreizer Gábor fényezőmester 

Székhely: 7200 Dombóvár Szigligeti E. u.44 Telephely:7200 Dombóvár Gunarasi u. 13. Telefon: 74/464 877, 06 30 9 568 913 email: kameleon.autofenyezo@ gmail.com 
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SZÁSZ ÉTTEREM

Belvárosi Kávéház • Belvárosi Vendégház

Szekszárd sétáló utcájában a Keszthelyi Család vállalkozásai – Szász Étterem, a 
Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Vendégház – évtizedek óta biztosít vendéglá-
tós tanulóknak gyakorlati munkahelyet.
A jólképzett szakember gárda, a modern technikai háttér, az üzletek jellege több 
irányú képzéseket tesznek lehetővé.
A lehetőségeink függvényében, a nálunk végzett tanulókat tovább foglalkoztatjuk. 
A képzés befejezésével, tanulóink piacképes tudással léphetnek a munka világába.

Keszthelyi és Társa Bt.
7100 Szekszárd, Garay tér 18.
Tel/Fax: +3674/312-463
Mobil: +3620/929-3520
info@szasz-sorozo.hu

www.szasz-sorozo.hu 
ww.szaszcatering.hu 
www.belvarosikavehaz.hu 
www.belvarosivendeghaz.com

SZÁSZ ÉTTEREM 
Belvárosi Kávéház • Belvárosi Vendégház 

 
 
 
 

Szekszárd sétáló utcájában a Keszthelyi Család vállalkozásai 

– Szász Étterem, a Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Vendégház – 

évtizedek óta biztosít vendéglátós tanulóknak gyakorlati munkahelyet. 

 
A jólképzett szakember gárda, a modern technikai háttér, 

az üzletek jellege több irányú képzéseket tesznek lehetôvé. 

 A lehetôségeink függvényében, 

a nálunk végzett tanulókat tovább foglalkoztatjuk. 

A képzés befejezésével, tanulóink piacképes tudással léphetnek a munka világába. 

 
 
 www.szasz-sorozo.hu  •  www.szaszcatering.hu 

www.belvarosikavehaz.hu  •  www.belvarosivendeghaz.com 

 
 
 
 Keszthelyi és Társa Bt. 

7100 Szekszárd, Garay tér 18. 

Tel/Fax: +36 74 312 463 

Mobil: +36 20 929 3520 

info@szasz-sorozo.hu 

SZÁSZ ÉTTEREM 

Belvárosi Kávéház • Belvárosi Vendégház 

 
 
 
 Szekszárd sétáló utcájában a Keszthelyi Család vállalkozásai 

– Szász Étterem, a Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Vendégház – 

évtizedek óta biztosít vendéglátós tanulóknak gyakorlati munkahelyet. 

 A jólképzett szakember gárda, a modern technikai háttér, 

az üzletek jellege több irányú képzéseket tesznek lehetôvé. 

 A lehetôségeink függvényében, 

a nálunk végzett tanulókat tovább foglalkoztatjuk. 

A képzés befejezésével, tanulóink piacképes tudással léphetnek a munka világába. 

 
 
 www.szasz-sorozo.hu  •  www.szaszcatering.hu 

www.belvarosikavehaz.hu  •  www.belvarosivendeghaz.com 

 
 
 
 

Keszthelyi és Társa Bt. 

7100 Szekszárd, Garay tér 18. 

Tel/Fax: +36 74 312 463 

Mobil: +36 20 929 3520 

info@szasz-sorozo.hu 

SZÁSZ ÉTTEREM 
Belvárosi Kávéház • Belvárosi Vendégház 

 
 
 
 

Szekszárd sétáló utcájában a Keszthelyi Család vállalkozásai 

– Szász Étterem, a Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Vendégház – 

évtizedek óta biztosít vendéglátós tanulóknak gyakorlati munkahelyet. 

 

A jólképzett szakember gárda, a modern technikai háttér, 

az üzletek jellege több irányú képzéseket tesznek lehetôvé. 

 

A lehetôségeink függvényében, 

a nálunk végzett tanulókat tovább foglalkoztatjuk. 

A képzés befejezésével, tanulóink piacképes tudással léphetnek a munka világába. 

 
 
 

www.szasz-sorozo.hu  •  www.szaszcatering.hu 

www.belvarosikavehaz.hu  •  www.belvarosivendeghaz.com 

 
 
 
 

Keszthelyi és Társa Bt. 7100 Szekszárd, Garay tér 18. 
Tel/Fax: +36 74 312 463 
Mobil: +36 20 929 3520 info@szasz-sorozo.hu 
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Kop-Ka Zrt.

Cég rövid bemutatása:
Cégünk a tamási székhelyű Kop-Ka 
Zrt. 2007-ben jogutódlással alakult át 
a korábbi 1946-ban alapított szövet-
kezeti formából.
Fő tevékenységünk élelmiszer jellegű 
bolti vegyes kiskereskedelem, mely-
nek keretében a Coop országos üz-
lethálózathoz csatlakozva Magyaror-
szág Dél-dunántúli Régiójában, Tolna 
megye legnagyobb lefedettségű Coop 
hálózataként 39 üzletet üzemeltetünk 
Tamási, Gyönk, Simontornya, Tolna és 
Bátaszék vonzás körzetében. Saját mű-
ködtetésű tamási sütőüzemünk legfon-
tosabb feladata az üzleteink napi, több-
szöri színvonalas kiszolgálása friss 
pékáruval. Ezenkívül intézmények, 
önkormányzatok, magánkereskedők 
részére értékesítjük termékeinket.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• eladó, kereskedő
• pék

Elérhetőségek:
Kop-Ka Zrt. Központi Irodája
Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 33. 
Postacím: 7090 Szabadság u. 33. Pf: 132. • Telefon: +3674/471-233  
• Mobil: + 3630/351-2638 • Fax: + 3674/471-019  
• E-mail: kozpont@kopka.hu • Web: http://www.kopka.hu

SZÁSZ ÉTTEREM 
Belvárosi Kávéház • Belvárosi Vendégház 

 
 
 
 

Szekszárd sétáló utcájában a Keszthelyi Család vállalkozásai 

– Szász Étterem, a Belvárosi Kávéház és a Belvárosi Vendégház – 

évtizedek óta biztosít vendéglátós tanulóknak gyakorlati munkahelyet. 

 

A jólképzett szakember gárda, a modern technikai háttér, 

az üzletek jellege több irányú képzéseket tesznek lehetôvé. 

 

A lehetôségeink függvényében, 

a nálunk végzett tanulókat tovább foglalkoztatjuk. 

A képzés befejezésével, tanulóink piacképes tudással léphetnek a munka világába. 

 
 
 

www.szasz-sorozo.hu  •  www.szaszcatering.hu 

www.belvarosikavehaz.hu  •  www.belvarosivendeghaz.com 

 
 
 
 

Keszthelyi és Társa Bt. 7100 Szekszárd, Garay tér 18. 
Tel/Fax: +36 74 312 463 
Mobil: +36 20 929 3520 info@szasz-sorozo.hu 
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Kop‐Ka	Zrt.	

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

Cégünk a tamási székhelyű Kop-Ka Zrt. 2007-ben jogutódlással 

alakult át a korábbi 1946-ban alapított szövetkezeti formából.  

Fő tevékenységünk élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, 

melynek keretében a Coop országos üzlethálózathoz csatlakozva 

Magyarország Dél-dunántúli Régiójában, Tolna megye legnagyobb 

lefedettségű Coop hálózataként 43 üzletet üzemeltetünk Tamási, 

Gyönk, Simontornya, Tolna és Bátaszék vonzás körzetében.  Saját 

működtetésű tamási sütőüzemünk legfontosabb feladata az 

üzleteink napi, többszöri színvonalas kiszolgálása friss pékáruval. 

Ezenkívül intézmények, önkormányzatok, magánkereskedők 

részére értékesítjük termékeinket. 

- eladó, kereskedő 
- pék 

Kop-Ka Zrt. Központi Irodája 

Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 56. Postacím: 7090 

Tamási, Fő u. 2. Pf: 132 

Telefon: +36 74 / 471 – 233  Mobil: + 36 30 351 – 2638  

Fax: + 36 74 / 471 - 019 

E-mail: kozpont@kopka.hu Web: http://www.kopka.hu 
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Kop‐Ka	Zrt.	
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
Cégünk a tamási székhelyű Kop-Ka Zrt. 2007-ben jogutódlással alakult át a korábbi 1946-ban alapított szövetkezeti formából.  Fő tevékenységünk élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem, melynek keretében a Coop országos üzlethálózathoz csatlakozva Magyarország Dél-dunántúli Régiójában, Tolna megye legnagyobb lefedettségű Coop hálózataként 43 üzletet üzemeltetünk Tamási, Gyönk, Simontornya, Tolna és Bátaszék vonzás körzetében.  Saját működtetésű tamási sütőüzemünk legfontosabb feladata az üzleteink napi, többszöri színvonalas kiszolgálása friss pékáruval. Ezenkívül intézmények, önkormányzatok, magánkereskedők részére értékesítjük termékeinket. 

- eladó, kereskedő - pék 

Kop-Ka Zrt. Központi Irodája Személyesen: 7090 Tamási, Szabadság utca 56. Postacím: 7090 Tamási, Fő u. 2. Pf: 132 Telefon: +36 74 / 471 – 233  Mobil: + 36 30 351 – 2638  Fax: + 36 74 / 471 - 019 E-mail: kozpont@kopka.hu Web: http://www.kopka.hu 
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Kóré és Társa Kft.

Cég rövid bemutatása:
Vállalkozásunk 2005 óta foglalkozik 
tanulók szakmai képzésével, mely 
területen az évek során folyamatos 
fejlődést sikerült elérnünk. Tanuló-
inkat kiemelt (a gyakorlati teljesít-
mény mértékében, de félévenként 
folyamatosan növekvő) ösztöndíjjal 
motiváljuk a minél magasabb, valós 
gazdasági követelményeknek is meg-
felelő gyakorlati tudás elérésében. 
Képzésünk sikerét mérhetnénk a tőlünk 
kikerült „Szakma Kiváló Tanulója” ver-
senyek országos döntőseivel is, mi mégis 
azokra vagyunk a legbüszkébbek, akik 
(tanulmányaik befejeztével) továbbfog-
lalkoztatva, értékteremtő munkájukkal 
igazolják képzéseink létjogosultságát és 
segítik cégünk fejlődését.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Épület- és szerkezetlakatos
• Hegesztő
• Gépi forgácsoló

Elérhetőségek:
7200 Dombóvár, Gunarasi út 7.
Telefon: 0674/465-832
Mobil: 0670/866-0458
E-mail: kore@korekft.hu
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Kóré	és	Társa	Kft.	

 

    
          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég 
rövid 

bemutatása:

Vállalkozásunk 2005 óta foglalkozik tanulók szakmai képzésével, mely 

területen az évek során folyamatos fejlődést sikerült elérnünk. 

Tanulóinkat kiemelt (a gyakorlati teljesítmény mértékében, de félévenként 

folyamatosan növekvő) ösztöndíjjal motiváljuk a minél magasabb, valós 

gazdasági követelményeknek is megfelelő gyakorlati tudás elérésében. 

Képzésünk sikerét mérhetnénk a tőlünk kikerült „Szakma Kiváló 

Tanulója” versenyek országos döntőseivel is, mi mégis azokra vagyunk a 

legbüszkébbek, akik (tanulmányaik befejeztével) továbbfoglalkoztatva, 

értékteremtő munkájukkal igazolják képzéseink létjogosultságát és segítik 

cégünk fejlődését. 
  

Épület –és Szerkezetlakatos 

Hegesztő 
Gépi Forgácsoló 

7200 Dombóvár, Gunarasi út 7. 

Telefon: 06-74/465-832 

Mobil: 06-70/866-0458 

E-mail: korekft@dravanet.hu 
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Kóré	és	Társa	Kft.	 

    

          

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Cég 
rövid 

bemutatása:

Vállalkozásunk 2005 óta foglalkozik tanulók szakmai képzésével, mely 

területen az évek során folyamatos fejlődést sikerült elérnünk. 

Tanulóinkat kiemelt (a gyakorlati teljesítmény mértékében, de félévenként 

folyamatosan növekvő) ösztöndíjjal motiváljuk a minél magasabb, valós 

gazdasági követelményeknek is megfelelő gyakorlati tudás elérésében. 

Képzésünk sikerét mérhetnénk a tőlünk kikerült „Szakma Kiváló 

Tanulója” versenyek országos döntőseivel is, mi mégis azokra vagyunk a 

legbüszkébbek, akik (tanulmányaik befejeztével) továbbfoglalkoztatva, 

értékteremtő munkájukkal igazolják képzéseink létjogosultságát és segítik 

cégünk fejlődését.   

Épület –és Szerkezetlakatos Hegesztő Gépi Forgácsoló 

7200 Dombóvár, Gunarasi út 7. Telefon: 06-74/465-832 Mobil: 06-70/866-0458 E-mail: korekft@dravanet.hu 
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Lugmair Szekszárd Kft.

A Lugmair Szekszárd Kft 1992-ben alakult. Fő profilja acélszerkezetek gyártása, 
de egyedi igényeket is kiszolgálunk különböző lakatos szerkezetekkel.

Rendelkezésre álló eszközparkunk, hagyományos, CO2 és AWI hegesztő gé-
pek. CNC plazma és lángvágó gép. CNC lemezolló és élhajlító. Profilhengerítő 
gép, szalagfűrész gépek.

Korszerűen felszerelt csarnokunk a Szekszárdi Ipari Parkban található.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Épület és szerkezetlakatos
• Hegesztő

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd Páskum u. 5.
0674/510-588
info@lugmair.hu
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Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Cég 
rövid 

bemutatása:

Vállalkozásunk 2005 óta foglalkozik tanulók szakmai képzésével, mely 

területen az évek során folyamatos fejlődést sikerült elérnünk. 

Tanulóinkat kiemelt (a gyakorlati teljesítmény mértékében, de félévenként 

folyamatosan növekvő) ösztöndíjjal motiváljuk a minél magasabb, valós 

gazdasági követelményeknek is megfelelő gyakorlati tudás elérésében. 

Képzésünk sikerét mérhetnénk a tőlünk kikerült „Szakma Kiváló 

Tanulója” versenyek országos döntőseivel is, mi mégis azokra vagyunk a 

legbüszkébbek, akik (tanulmányaik befejeztével) továbbfoglalkoztatva, 

értékteremtő munkájukkal igazolják képzéseink létjogosultságát és segítik 

cégünk fejlődését.   

Épület –és Szerkezetlakatos Hegesztő Gépi Forgácsoló 

7200 Dombóvár, Gunarasi út 7. Telefon: 06-74/465-832 Mobil: 06-70/866-0458 E-mail: korekft@dravanet.hu 
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

 
A Lugmair Szekszárd Kft 1992-ben alakult. Fő profilja 

acélszerkezetek gyártása, de egyedi igényeket is kiszolgálunk 

különböző lakatos szerkezetekkel. 

Rendelkezésre álló eszközparkunk, hagyományos, CO2 és AWI 

hegesztő gépek. CNC plazma és lángvágó gép. CNC lemezolló és 

élhajlító. Profilhengerítő gép, szalagfűrész gépek. 

Korszerűen felszerelt csarnokunk a Szekszárdi Ipari Parkban 

található. 
 

� Épület és szerkezetlakatos 

� Hegesztő 
 

7100 Szekszárd Páskum u. 5. 

06/74/510-588 
info@lugmair.hu 
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Elérhetőségek: 
 

 
A Lugmair Szekszárd Kft 1992-ben alakult. Fő profilja acélszerkezetek gyártása, de egyedi igényeket is kiszolgálunk különböző lakatos szerkezetekkel. Rendelkezésre álló eszközparkunk, hagyományos, CO2 és AWI hegesztő gépek. CNC plazma és lángvágó gép. CNC lemezolló és élhajlító. Profilhengerítő gép, szalagfűrész gépek. Korszerűen felszerelt csarnokunk a Szekszárdi Ipari Parkban található. 

 

� Épület és szerkezetlakatos � Hegesztő 
 

7100 Szekszárd Páskum u. 5. 06/74/510-588 
info@lugmair.hu 
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LUX H 84 KFT.

Cég rövid bemutatása:
Cégünk Tolna megyében, Szekszárdon található. 1984-ben alakultunk. Cégünk 
100 %-ban magyar tulajdonú családi vállalkozás. Fő profilunk a villanyszerelés, 
valamint villanyszerelési anyagok kereskedelme.

Cégünk a kezdetektől foglalkozik villanyszerelő tanulók képzésével. Nálunk a 
tanulók a „szakik” mellett sajátítják el a szakmát. Egy oktató egy tanuló páros. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a kislétszámos képzésre. Jól felszerelt tanműhely áll 
rendelkezésre a műhelymunkák elvégzéséhez, valamint a külső munkaterületek 
villanyszereléséhez széleskörű gépparkkal rendelkezünk. Célunk, hogy a ná-
lunk végzett tanulók a gyakorlat befejezésével, piacképes tudással megállják a 
helyüket a munkahelyeken.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Villanyszerelő

Elérhetőségek:
0674/319-864, 415-374, 510-665,
+3630/476-19-54
+3630/55-222-55
e-mail: luxh84@luxh84.hu • www.luxh84.hu

1 
 

LUX	H	84	KFT	
 

                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

Cégünk Tolna megyében, Szekszárdon található. 1984-ben alakultunk. Cégünk 100 %-ban 
magyar tulajdonú családi vállalkozás. Fő profilunk a villanyszerelés, valamint villanyszerelési 
anyagok kereskedelme. 

Cégünk a kezdetektől foglalkozik villanyszerelő tanulók képzésével. Nálunk a tanulók a "szakik" 
mellett sajátítják el a szakmát. Egy oktató egy tanuló páros. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
kislétszámos képzésre. Jól felszerelt tanműhely áll rendelkezésre a műhelymunkák 
elvégzéséhez, valamint a külső munkaterületek villanyszereléséhez széleskörű gépparkkal 
rendelkezünk. Célunk, hogy a nálunk végzett tanulók a gyakorlat befejezésével, piacképes 
tudással megállják a helyüket a munkahelyeken. 

Villanyszerelő 
 

06 74 319-864, 415-374, 510-665, 
+36 30 476-19-54 
+36 30 55-222-55 
e-mail: luxh84@luxh84.hu    www.luxh84.hu 
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

Cégünk Tolna megyében, Szekszárdon található. 1984-ben alakultunk. Cégünk 100 %-ban 
magyar tulajdonú családi vállalkozás. Fő profilunk a villanyszerelés, valamint villanyszerelési 
anyagok kereskedelme. 

Cégünk a kezdetektől foglalkozik villanyszerelő tanulók képzésével. Nálunk a tanulók a "szakik" 
mellett sajátítják el a szakmát. Egy oktató egy tanuló páros. Nagy hangsúlyt fektetünk a 
kislétszámos képzésre. Jól felszerelt tanműhely áll rendelkezésre a műhelymunkák 
elvégzéséhez, valamint a külső munkaterületek villanyszereléséhez széleskörű gépparkkal 
rendelkezünk. Célunk, hogy a nálunk végzett tanulók a gyakorlat befejezésével, piacképes 
tudással megállják a helyüket a munkahelyeken. 

Villanyszerelő 
 

06 74 319-864, 415-374, 510-665, 
+36 30 476-19-54 
+36 30 55-222-55 
e-mail: luxh84@luxh84.hu    www.luxh84.hu 



77

Mecsek Füszért Zrt.

Tanuld meg velünk az eladó szakmát!
A Coop üzleteket üzemeltető Mecsek Füszért Zrt. gyakorlati helyet biztosít ke-
reskedelmi tanulók részére.
Cégünk fő profilja élelmiszer, háztartási vegyiáru, napi közszükségleti cikkek 
kis- és nagykereskedelme, amivel meghatározó ereje nemcsak az egész országot 
behálózó Coop rendszernek, hanem tevékeny részese Magyarország kereske-
delmi életének.

Miért jelentkezz hozzánk:
•  szakképzett, tapasztalt csapat tagjaként betekintést nyerhetsz az 
     élelmiszer kereskedelem világába
•  megismertetjük veled az élelmiszer üzletek működését
•  támogatjuk szakmai fejlődésedet
•  versenyképes gyakorlati és elméleti tudást adunk
•  hosszú távú, cégen belüli karrier lehetőséget biztosítunk

Az általad kiválasztott üzletben személyesen, a boltvezetőnél tudszjelentkezni.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Eladó

Elérhetőségek:
COOP SZUPER Szekszárd Arany J. u. 17-21. 30/2799101 Őriné Szilágyi Erzsébet
COOP MINI Szekszárd Bajcsy-Zs. u. 3. 30/6507044 Simon Bernadett
COOP SZUPER Szekszárd Rákóczi u. 74-76. 30/2799138 Schauber Jánosné
C+C DISZKONT Tolna Alkotmány u. 70/B. 30/5854317 Hostyánszki Istvánné
COOP ABC Dombóvár Pannónia út 32. 30/2799116 Glaub Szilvia

Mecsek	FüszértZrt.	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 

 

COOP SZUPER  Szekszárd  Arany J. u. 17‐21.  30/2799101 Őriné Szilágyi 
Erzsébet 

COOP MINI  Szekszárd  Dienes Valéria u. 
22.  30/2799124 Simon Bernadett 

COOP SZUPER  Paks  Árnyas u. 10.  30/2799129 Kiss Mária 

COOP ABC  Sárszentlőrinc  Petőfi u. 21.  30/6439253 Tóth Bernadett 

COOP SZUPER  Szekszárd  Rákóczi u. 74‐76.  30/2799138 Schauber Jánosné 

COOP SZUPER  Szekszárd  Kölcsey Ferenc ltp. 
1.  30/2799140  Bakó Zoltánné 

C+C 
DISZKONT Tolna Alkotmány u. 

70/B. 30/5854317 Hostyánszki 
Istvánné 

Eladó, logisztikus 

Tanuld meg velünk az eladó, logisztikus szakmákat! 
A Coop üzleteket üzemeltető Mecsek FüszértZrt. gyakorlati helyet biztosít 

kereskedelmi tanulók részére. 
 
Cégünk fő profilja élelmiszer, háztartási vegyiáru, napi közszükségleti cikkek
kis- és nagykereskedelme, amivel meghatározó ereje nemcsak az egész országot
behálózó Coop rendszernek, hanem tevékeny részese Magyarország
kereskedelmi életének. 
 
Miért jelentkezz hozzánk: 
- szakképzett, tapasztalt csapat tagjaként betekintést nyerhetsz az  
      élelmiszer kereskedelem világába 
- megismertetjük veled az élelmiszer üzletek működését 
- támogatjuk szakmai fejlődésedet 
- versenyképes gyakorlati és elméleti tudást adunk 
- hosszú távú, cégen belüli karrier lehetőséget biztosítunk 
Az általad kiválasztott üzletben személyesen, a boltvezetőnél tudszjelentkezni.
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Merkl Krisztina

Merkl Krisztina, mint egyéni vállalkozó üzemeltetem a Tolna megyében műkö-
dő CBA Élelmiszer üzletek jelentős részét. 1999-ben indítottam vállalkozáso-
mat, és azóta folyamatosan, egyre több településen nyitottunk boltokat. Jelenleg 
Tolnán, Szekszárdon, Decsen, Bátaszéken, Szedresben, Faddon, Dunaszent-
györgyön, Gerjenben, Tengelicen, Bogyiszlón, Zombán és Őcsényben található-
ak nagyobb, a tanulók számára, a szakma elsajátításához mindenben megfelelő 
üzleteink. Élelmiszer Áruházaink készen állnak, hogy fogadni tudják a szakma 
után érdeklődő fiatalokat, ahol megismerkedhetnek az árufajtákkal, azok útjával 
a beérkezéstől az eladásig. Megtanulják a vásárlókkal történő helyes kommuni-
kációt, az eladó pultokban történő munkamenetet. Szakoktatóink minden segít-
séget megadnak, hogy a fiatalok elsajátítsák az élelmiszer eladó szakma minden 
fontos részletét. Tanulóink közül többen is már kollégáink közé tartoznak.
2006-ban Tolnán létrehoztuk pékségünket, mely a meglévő bolthálózat teljes 
ellátását biztosítja. A pékség üzemelése óta folyamatosan foglalkozunk, neve-
lünk ki pékeket, pék-cukrászokat. Mester pékeink szakmai tapasztalata sokban 
hozzájárul a jó szakemberképzéshez. A pékségen belül kialakításra került egy 
cukrász műhely is, melyben tapasztalt cukrászoktól tanulhatnak az érdeklődő 
fiatalok. Az eddigi tanulók közül többen szerepeltek országos szakmai verse-
nyeken is, előkelő helyezéssel.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Élelmiszer eladó, pék, pék-cukrász

Elérhetőségek:
7130 Tolna, Alkotmány u. 22.
Tel/fax: 74/441-524
e-mail: postmaster@cbamerkl.t-online.hu
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Merkl Krisztina, mint egyéni vállalkozó üzemeltetem a Tolna megyében 
működő CBA Élelmiszer üzleteket. 1999-ben indítottam vállalkozásomat, és 
azóta folyamatosan, egyre több településen nyitottunk boltokat. Jelenleg 
Tolnán, Szekszárdon, Decsen, Bátaszéken, Szedresben, Faddon, 
Dunaszentgyörgyön, Bogyiszlón, Zombán és Őcsényben találhatóak 
nagyobb, a tanulók számára, a szakma elsajátításához mindenben 
megfelelő üzleteink. Élelmiszer Áruházaink készen állnak, hogy fogadni 
tudják a szakma után érdeklődő fiatalokat, ahol megismerkedhetnek az 
árufajtákkal, azok útjával a beérkezéstől az eladásig. Megtanulják a 
vásárlókkal történő helyes kommunikációt, az eladó pultokban történő 
munkamenetet. Szakoktatóink minden segítséget megadnak, hogy a 
fiatalok elsajátítsák az élelmiszer eladó szakma minden fontos részletét. 
Tanulóink közül többen is már kollegáink közé tartoznak. 
 
2006-ban Tolnán létrehoztuk pékségünket, mely a meglévő bolthálózat 
teljes ellátását biztosítja. A pékség üzemelése óta folyamatosan 
foglalkozunk, nevelünk ki pékeket, pék-cukrászokat. Mester pékeink 
szakmai tapasztalata sokban hozzájárul a jó szakemberképzéshez. A 
pékségen belül kialakításra került egy cukrász műhely is, melyben 
tapasztalt cukrászoktól tanulhatnak az érdeklődő fiatalok. Az eddigi 
tanulók közül többen szerepeltek országos szakmai versenyeken is, előkelő 
helyezéssel. 

Élelmiszer eladó, pék, pék-cukrász 

7130 Tolna, Alkotmány u. 22. 
Tel/fax: 74/441-524 
e-mail: postmaster@cbamerkl.t-online.hu 
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Merkl Krisztina, mint egyéni vállalkozó üzemeltetem a Tolna megyében 
működő CBA Élelmiszer üzleteket. 1999-ben indítottam vállalkozásomat, és 
azóta folyamatosan, egyre több településen nyitottunk boltokat. Jelenleg 
Tolnán, Szekszárdon, Decsen, Bátaszéken, Szedresben, Faddon, 
Dunaszentgyörgyön, Bogyiszlón, Zombán és Őcsényben találhatóak 
nagyobb, a tanulók számára, a szakma elsajátításához mindenben 
megfelelő üzleteink. Élelmiszer Áruházaink készen állnak, hogy fogadni 
tudják a szakma után érdeklődő fiatalokat, ahol megismerkedhetnek az 
árufajtákkal, azok útjával a beérkezéstől az eladásig. Megtanulják a 
vásárlókkal történő helyes kommunikációt, az eladó pultokban történő 
munkamenetet. Szakoktatóink minden segítséget megadnak, hogy a 
fiatalok elsajátítsák az élelmiszer eladó szakma minden fontos részletét. 
Tanulóink közül többen is már kollegáink közé tartoznak. 
 
2006-ban Tolnán létrehoztuk pékségünket, mely a meglévő bolthálózat 
teljes ellátását biztosítja. A pékség üzemelése óta folyamatosan 
foglalkozunk, nevelünk ki pékeket, pék-cukrászokat. Mester pékeink 
szakmai tapasztalata sokban hozzájárul a jó szakemberképzéshez. A 
pékségen belül kialakításra került egy cukrász műhely is, melyben 
tapasztalt cukrászoktól tanulhatnak az érdeklődő fiatalok. Az eddigi 
tanulók közül többen szerepeltek országos szakmai versenyeken is, előkelő 
helyezéssel. 

Élelmiszer eladó, pék, pék-cukrász 

7130 Tolna, Alkotmány u. 22. 
Tel/fax: 74/441-524 
e-mail: postmaster@cbamerkl.t-online.hu 
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Mester Szakképzési, 
Átképzési és Szolgáltató Kft.

Cég rövid bemutatása:
A Mester Szakképzési, Átképzési és Szolgáltató Kft. 1991 decemberében alakult 
azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak biztosítsa a szakmai képzés lehetősé-
gét. A klasszikus iparos képzés hasznos hagyományait átmentve és a nagyüzemi 
építőipari képzés szükséges elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő 
felkészítést nyújt a tanulóknak. Társaságunk szakoktatói azon tevékenykednek, 
hogy saját sorsukért tenni akaró fiatalok hagyják el a képzőhelyet, akik ismerik 
a legújabb technológiákat és építőanyagokat, azok gyakorlati alkalmazását, va-
lamint az Európai Unió minőségi követelményeinek is megfelelnek.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• asztalos
• kőműves
• épület- és szerkezetlakatos
• hegesztő
• festő, mázoló, tapétázó

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3.
email: mesterkft3@gmail.com
Telefonszám: 0674/412-767, 
0620/939-3042
Sebestyén Ágoston
ügyvezető igazgató
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

A Mester Szakképzési, Átképzési és Szolgáltató Kft. 1991 

decemberében alakult azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak biztosítsa a 

szakmai képzés lehetőségét. A klasszikus iparosképzés hasznos 

hagyományait átmentve és a nagyüzemi építőipari képzés szükséges 

elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő felkészítést nyújt a 

tanulóknak. Társaságunk szakoktatói azon tevékenykednek, hogy saját 

sorsukért tenni akaró fiatalok hagyják el a képzőhelyet, akik ismerik a 

legújabb technológiákat és építőanyagokat, azok gyakorlati alkalmazását, 

valamint az Európai Unió minőségi követelményeinek is megfelelnek. 

- asztalos 
- kőműves- és hidegburkoló 

- épület- és szerkezetlakatos 

- hegesztő 
- festő, mázoló, tapétázó 

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. 

7150 Bonyhád, Rákóczi F. u. 84. 

email: mesterkft3@gmail.com 

Telefonszám: 0674/412-767, 0620/9393042 

Sebestyén Ágoston ügyvezető igazgató 
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Elérhetőségek:  

Cég rövid bemutatása: A Mester Szakképzési, Átképzési és Szolgáltató Kft. 1991 
decemberében alakult azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak biztosítsa a 
szakmai képzés lehetőségét. A klasszikus iparosképzés hasznos 
hagyományait átmentve és a nagyüzemi építőipari képzés szükséges 
elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő felkészítést nyújt a 
tanulóknak. Társaságunk szakoktatói azon tevékenykednek, hogy saját 
sorsukért tenni akaró fiatalok hagyják el a képzőhelyet, akik ismerik a 
legújabb technológiákat és építőanyagokat, azok gyakorlati alkalmazását, 
valamint az Európai Unió minőségi követelményeinek is megfelelnek. 

- asztalos 
- kőműves- és hidegburkoló - épület- és szerkezetlakatos - hegesztő 

- festő, mázoló, tapétázó 

7100 Szekszárd, Tartsay ipartelep 3. 7150 Bonyhád, Rákóczi F. u. 84. email: mesterkft3@gmail.com Telefonszám: 0674/412-767, 0620/9393042 Sebestyén Ágoston ügyvezető igazgató 



80

Miklós József asztalos mester

1981-ig asztalosként dolgoztam, majd szakoktatóként adtam tovább az utódok-
nak ismereteimet. Mindig volt másodállásom, ahol egyedi, minőségi munkát 
vállaltam. 1996 óta főállású magánvállalkozóként dolgozom, 3 fő alkalmazottal. 
2012-ben 8 fő végzős tanulónk volt.

A képzés befejeztével munkahelyet is tudtam biztosítani néhány embernek. Fő 
profilunk a bútorkészítés, de mindennemű épület és bútorasztalos munkát el-
végzünk. A termékeinket hazai piacon értékesítjük csak megrendelésre.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• asztalos
• bútorasztalos

Elérhetőségek:
7181 Tevel, Petőfi Sándor út 118.
Tel/fax: 74/404-010
Mobil: 30/380-7369
E-mail: miklosjozsi@freemail.hu
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Elérhetőségek: 
 

1981-ig asztalosként dolgoztam, majd szakoktatóként adtam tovább az 
utódoknak ismereteimet. Mindig volt másodállásom, ahol egyedi, minőségi 
munkát vállaltam. 1996 óta főállású magánvállalkozóként dolgozom, 3 fő 
alkalmazottal. 2012-ben 8 fő végzős tanulónk volt. 
A képzés befejeztével munkahelyet is tudtam biztosítani néhány embernek. 
Fő profilunk a bútorkészítés, de mindennemű épület és bútorasztalos 
munkát elvégzünk. A termékeinket hazai piacon értékesítjük csak 
megrendelésre. 

asztalos 
bútorasztalos 

7181 Tevel Petőfi Sándor út 118. 
Tel/fax: 74/404-010 
Mobil: 30/380-7369 

E-mail: miklosjozsi@freemail.hu 
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1981-ig asztalosként dolgoztam, majd szakoktatóként adtam tovább az 
utódoknak ismereteimet. Mindig volt másodállásom, ahol egyedi, minőségi 
munkát vállaltam. 1996 óta főállású magánvállalkozóként dolgozom, 3 fő 
alkalmazottal. 2012-ben 8 fő végzős tanulónk volt. 
A képzés befejeztével munkahelyet is tudtam biztosítani néhány embernek. 
Fő profilunk a bútorkészítés, de mindennemű épület és bútorasztalos 
munkát elvégzünk. A termékeinket hazai piacon értékesítjük csak 
megrendelésre. 

asztalos 
bútorasztalos 

7181 Tevel Petőfi Sándor út 118. 
Tel/fax: 74/404-010 
Mobil: 30/380-7369 

E-mail: miklosjozsi@freemail.hu 
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Nagy József autószerelő mester

Cég rövid bemutatása:
Cégünk 1994 óta működik. Szolgáltatásunkat ma már több száz megelégedett 
ügyfél veszi igénybe. Tanuló képzéssel 7. éve foglalkozunk.
Digitális szemléltetési lehetőség van az általam kidolgozott szakmai vizsgatéte-
lek részletes megbeszélésére, igény és érdeklődés szerint.
Személy és teherautó kis és nagy kis és nagy javítása, illetve műszaki felkészíté-
sével teljes körűen foglalkozunk.
Természetesen a jó szakmunkás felkészítésének a feltétele az elhivatottság és a 
szakma szeretete.
Mottónk: Kérdezz! – Felelek.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Autószerelő  /gépjármű technikai szerelő/ 52524102

Elérhetőségek:
Nagy József
Tel.: 0674/317-704
Mobil:  0620/9317-704
E-mail cím:  rekamelinda2010@gmail.com
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Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk 1994 óta működik. Szolgáltatásunkat ma már több száz 
megelégedett ügyfél veszi igénybe. Tanuló képzéssel 7. éve foglalkozunk. 
 Digitális szemléltetési lehetőség van az általam kidolgozott szakmai 
vizsgatételek részletes megbeszélésére, igény és érdeklődés szerint. 
  Személy és teherautó kis és nagy kis és nagy javítása, illetve műszaki 
felkészítésével teljes körűen foglalkozunk. 
 Természetesen a jó szakmunkás felkészítésének a feltétele az 
elhivatottság és a szakma szeretete. 
 Mottónk: Kérdezz! – Felelek. 

Autószerelő  /gépjármű technikai szerelő/ 52524102

Nagy József 
Tel.:     06/74/ 317-704 
Mobil:  06/20/ 931 77-04 
E-mail cím:  rekamelinda2010@gmail.com 

1 
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Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk 1994 óta működik. Szolgáltatásunkat ma már több száz 
megelégedett ügyfél veszi igénybe. Tanuló képzéssel 7. éve foglalkozunk. 
 Digitális szemléltetési lehetőség van az általam kidolgozott szakmai 
vizsgatételek részletes megbeszélésére, igény és érdeklődés szerint. 
  Személy és teherautó kis és nagy kis és nagy javítása, illetve műszaki 
felkészítésével teljes körűen foglalkozunk. 
 Természetesen a jó szakmunkás felkészítésének a feltétele az 
elhivatottság és a szakma szeretete. 
 Mottónk: Kérdezz! – Felelek. 

Autószerelő  /gépjármű technikai szerelő/ 52524102

Nagy József 
Tel.:     06/74/ 317-704 
Mobil:  06/20/ 931 77-04 
E-mail cím:  rekamelinda2010@gmail.com 
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AutóCity Zrt.

Az AutóCity Zrt. szekszárdi szervize felkészült, folyamatosan 
képzett szakembergárdával és a Volkswagen AG szigorú előírásainak megfele-
lően műhely-felszerelésével áll az ügyfelei rendelkezésére :

•  Volkswagen gépkocsik garanciális és garancián túli szervizelése és javítá-
sa, autóvillamossági szerelési

•  Karosszéria javítás akár húzató padon is
•  Fényezőkamrás fényezés gyári technológiával
•  Horpadás javítás, akár fényezés nélkül
•  Személy- és kishaszonjárművek műszaki vizsgáztatása
•  Eredeti Volkswagen, Audi, Seat és Škoda alkatrészek beszerzése

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos

Elérhetőségek:
Cím: 7100 Szekszárd Pásztor u. 4.
Telefon: +3674/529-500
Email: autocity@autocityszekszard.hu
Web: www.autocityszekszard.hu
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Tanulható szakmák: autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria 

lakatos 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Az AutóCityZrt. szekszárdi szervize felkészült, folyamatosan képzett 

szakembergárdával és a Volkswagen AG szigorú előírásainak megfelelően 

műhely-felszerelésével áll az ügyfelei rendelkezésére : 
● Volkswagen gépkocsik garanciális és garancián túli szervizelése és 

javítása, autóvillamossági szerelési 
● Karosszériajavítás akár húzató padon is 
● Fényezőkamrás fényezés gyári technológiával 
● Horpadás javítás, akár fényezés nélkül 
● Személy- és kishaszonjárművek műszaki vizsgáztatása 

● Eredeti Volkswagen, Audi, Seat és Škoda alkatrészek beszerzése 

 

 

Cím: 7100 Szekszárd Pásztor u. 4 Telefon: +36 74 529 500 Email: autocity@autocityszekszard.hu 
Web: www.autocityszekszard.hu 
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Tanulható szakmák: autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria 
lakatos 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Az AutóCityZrt. szekszárdi szervize felkészült, folyamatosan képzett 
szakembergárdával és a Volkswagen AG szigorú előírásainak megfelelően 
műhely-felszerelésével áll az ügyfelei rendelkezésére : 

● Volkswagen gépkocsik garanciális és garancián túli szervizelése és 
javítása, autóvillamossági szerelési 

● Karosszériajavítás akár húzató padon is 
● Fényezőkamrás fényezés gyári technológiával 
● Horpadás javítás, akár fényezés nélkül 
● Személy- és kishaszonjárművek műszaki vizsgáztatása 
● Eredeti Volkswagen, Audi, Seat és Škoda alkatrészek beszerzése 

 

 

Cím: 7100 Szekszárd Pásztor u. 4 
Telefon: +36 74 529 500 
Email: autocity@autocityszekszard.hu 
Web: www.autocityszekszard.hu 



83

La Perla Szépségszalon – Paál Zsuzsanna

25 éve foglalkozom tanuló képzéssel. Tanulóim kiváló kozmetikusként dolgoz-
nak a saját szépség szalonjukban. A kapcsolat ott nem ér véget diák és oktató 
között, hogy a diák végez. Ez a kapcsolat egy életre szól. Mindig bizalommal 
fordulhatnak hozzám.
Rendszeres képzéseken fejlesztem önmagam, hisz ez a szakma is folyamatos fej-
lődésen megy keresztül. Aki kimarad, az lemarad. Ezzel a hitvallással, folyama-
tos képzésekkel vagyok a legmegbízhatóbb tudású kozmetikusa vendégeimnek 
és tanulóimnak. 2013-ban mestervizsgáztam. 2013-ban
valamint a 2015-ben is elnyertem az év kiváló kozmetikusa címet a Gigi cégtől, 
melynek a termékeivel dolgozom.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Sminkelek, smink tetoválok, 3-4D szempilla stylist és oktató vagyok. 
Igaz, érettségi után tudsz hozzám jelentkezni, de már most eldöntheted 
és készülhetsz erre az OKJ-s szakmára. 

Elérhetőségek:
Paál Zsuzsanna kozmetikus mester 0670/319-5686
7100, Szekszárd Kölcsey ltp 4. • 0670/319-5686  
• www.laperlaszepsegszalon.hu •   /laperlaszepsegszalon
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Tanulható szakmák: autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria 

lakatos 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Az AutóCityZrt. szekszárdi szervize felkészült, folyamatosan képzett 

szakembergárdával és a Volkswagen AG szigorú előírásainak megfelelően 

műhely-felszerelésével áll az ügyfelei rendelkezésére : 
● Volkswagen gépkocsik garanciális és garancián túli szervizelése és 

javítása, autóvillamossági szerelési 
● Karosszériajavítás akár húzató padon is 
● Fényezőkamrás fényezés gyári technológiával 
● Horpadás javítás, akár fényezés nélkül 
● Személy- és kishaszonjárművek műszaki vizsgáztatása 

● Eredeti Volkswagen, Audi, Seat és Škoda alkatrészek beszerzése 

 

 

Cím: 7100 Szekszárd Pásztor u. 4 Telefon: +36 74 529 500 Email: autocity@autocityszekszard.hu 
Web: www.autocityszekszard.hu 
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25 éve foglalkozom tanuló képzéssel. Tanulóim kiváló kozmetikusként 
dolgoznak a saját szépség szalonjukban. A kapcsolat ott nem ér véget diák 
és oktató között, hogy a diák végez. Ez a kapcsolat egy életre szól. Mindig 
bizalommal fordulhatnak hozzám. 
Rendszeres képzéseken fejlesztem önmagam, hisz ez a szakma is folyamatos 
fejlődésen megy keresztül. Aki kimarad, az lemarad. Ezzel a hitvallással, 
folyamatos képzésekkel vagyok  a legmegbízhatóbb tudású kozmetikusa 
vendégeimnek és tanulóimnak. 2013-ban mestervizsgáztam. 2013-ban 
valamint a 2015-ben  is elnyertem az év kiváló kozmetikusa címet a Gigi 
cégtől, melynek a termékeivel dolgozom. 

Sminkelek, smink tetoválok, 3-4D szempilla stylist és oktató vagyok. 
Igaz érettségi után tudsz hozzám jelentkezni, de már most eldöntheted 
és készülhetsz erre az OKJ-s szakmára.  

Paál Zsuzsanna kozmetikus mester 06 70/319-5686 
7100, Szekszárd Kölcsey ltp 4.  
06 70/319-5686 
www.laperlaszepsegszalon.hu /laperlaszepsegszalon 
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A SOLVARO szakemberei perforált lemez-
ből egyedi alkatrészeket gyártanak nemzet-
közi ipari vevőknek. A csúcstechnika és a 
szaktudás egymás kezébe adják a kilincset. 
A legújabb technológiákkal, mint a lézerbe-
rendezések és a mélyhúzóprés, készülnek a 
motorburkolatok traktorokhoz, az éptőipa-
ri munkagépek szellőzőrácsai és még nagyon 
sok mindent. Szekszárdi csapatunk sok tapasz-
talatot, know-how-t és lehetőséget kínál, hogy 
elsajátíthassa az összes gyártási technológia 
kezelését. Még robotokat is bevetünk! 2009 
óta kínálunk gyakorlati helyeket, a képzés után 
pedig mint motivált, képzett munkavállalók is 
érdekes munkát, jó munkakörülményeket és 
magas fizetést találnak nálunk.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi fogácsoló 
• Szerszámkészítő

Elérhetőségek:
Hanol Teréz
Pénzügyi- és személyügyi vezető
7100 Szekszárd, Aranytó u.4.
Telefon: 74/504-004 
human@solvaro.com

 

SOLVARO  

 

 

 
 Hely megvalósítók, alkotók, és gondolkodók számára! 
 

A SOLVARO szakemberei perforált lemezből egyedi alkatrészeket gyártanak nemzetközi ipari 

vevőknek. A csúcstechnika és a szaktudás egymás kezébe adják a kilincset. A legújabb 

technológiákkal, mint a lézerberendezések és a mélyhúzóprés, készülnek a motorburkolatok 

traktorokhoz, az éptőipari munkagépek szellőzőrácsai és még nagyon sok mindent. Szekszárdi 

csapatunk sok tapasztalatot, know-how-t és lehetőséget kínál, hogy elsajátíthassa az összes 

gyártási technológia kezelését. Még robotokat is bevetünk! 2009 óta kínálunk gyakorlati 

helyeket, a képzés után pedig mint motivált, képzett munkavállalók is érdekes munkát, jó 

munkakörülményeket és magas fizetést találnak nálunk.   
  

Tanulható szakmák 
Gépi fogácsoló  
Szerszámkészítő  

Elérhetőségek 
Hanol Teréz 
Pénzügyi – és személyügyi vezető 7100 –Szekszárd, Aranytó u.4. Telefon: 74/504-004 human@solvaro.com 

 

SOLVARO 

 

 
 

 
 Hely megvalósítók, alkotók, és gondolkodók számára! 

 

A SOLVARO szakemberei perforált lemezből egyedi alkatrészeket gyártanak nemzetközi ipari 

vevőknek. A csúcstechnika és a szaktudás egymás kezébe adják a kilincset. A legújabb 

technológiákkal, mint a lézerberendezések és a mélyhúzóprés, készülnek a motorburkolatok 

traktorokhoz, az éptőipari munkagépek szellőzőrácsai és még nagyon sok mindent. Szekszárdi 

csapatunk sok tapasztalatot, know-how-t és lehetőséget kínál, hogy elsajátíthassa az összes 

gyártási technológia kezelését. Még robotokat is bevetünk! 2009 óta kínálunk gyakorlati 

helyeket, a képzés után pedig mint motivált, képzett munkavállalók is érdekes munkát, jó 

munkakörülményeket és magas fizetést találnak nálunk.   

  

Tanulható szakmák 

Gépi fogácsoló  

Szerszámkészítő 

 

Elérhetőségek 

Hanol Teréz 

Pénzügyi – és személyügyi vezető 

7100 –Szekszárd, Aranytó u.4. 

Telefon: 74/504-004 

human@solvaro.com 
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Tanulható szakmák: 
Gépi fogácsoló  
Szerszámkészítő 

 
Elérhetőségek: 
 

Fémmegmunkáló szakmunkásnak lenni egy jó választás! 
Mi a SOLVARO-nál egyedi fejlesztésű fém alkatrészeket gyártunk az 
ipar számára. Ebbe a körbe tartoznak például: traktorok 
motorborításai, építőgépek szellőzőrácsai vagy szerverszekrények 
ajtókomponensei. A termelés Szekszárdon helyet ad a legmodernebb 
technikának, mint lézerberendezések vagy mélyhúzó prések, sőt még 
robotokat is bevetünk a gyártás során. Nálunk a fémmegmunkálás 
szakmai képesítésének megszerzése során – ilyen képzést már 2009 
óta kínálunk – egy szimpatikus és sok szakértelemmel rendelkező 
csapat, valamint számos termelési technológia elsajátításának 
lehetősége vár. Miért van jövője egy fémmegmunkáló szakmának? 
Egészen egyszerű: motivált szakemberek, jó alapokra fektetett 
képzéssel  és saját ötletekkel  a képzési időszak után is érdekes 
feladatokat, jó munkafeltételeket és emelt fizetést találnak a 
SOLVARO-nál. 

 HanolTeréz 
Pénzügyi – és személyügyi vezető 
7100 –Szekszárd, Aranytó u.4. 
Telefon: 74/504-071 
human@solvaro.com 
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SPINNER Hungária Kft.

Cég rövid bemutatása:
Cégünk a SPINNER csoport tagjaként 
szekszárdi telephelyén kábelcsatlakozó ele-
meket, forgácsolt alkatrészeket és csatlako-
zókat gyárt. A gépkezelőink által legyár-
tott termékek a világ minden táján külön-
féle radarrendszerekbe, repülőgépekbe, 
autókba és telekommunikációs hálóza-
tokba épülnek be. Változatos gépparkkal 
rendelkezünk. Csarnokainkban találha-
tók régi típusú esztergagépek és modern 
CNC vezérlésű esztergák is, a nálunk 
elhelyezkedni akaró leendő szakmunká-
soknak lehetősége van a szakma fogásait 
minden téren elsajátítani. Akit érdekel a 
fémmegmunkálás, a modern gyártógé-
pek, a folyamatos fejlődési lehetőség és 
a versenyképes kereset, annak ideális vá-
lasztás az általunk képviselt szakma.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Elérhetőségek:
Telephely: 7100 Szekszárd, Selyem u. 2.
Tel: +3674/505-888
Fax: +3674/501-999
E-mail: info@spinner.hu     
Internet: www.spinner.hu 

 

SOLVARO  

 

 

 
 Hely megvalósítók, alkotók, és gondolkodók számára! 
 

A SOLVARO szakemberei perforált lemezből egyedi alkatrészeket gyártanak nemzetközi ipari 

vevőknek. A csúcstechnika és a szaktudás egymás kezébe adják a kilincset. A legújabb 

technológiákkal, mint a lézerberendezések és a mélyhúzóprés, készülnek a motorburkolatok 

traktorokhoz, az éptőipari munkagépek szellőzőrácsai és még nagyon sok mindent. Szekszárdi 

csapatunk sok tapasztalatot, know-how-t és lehetőséget kínál, hogy elsajátíthassa az összes 

gyártási technológia kezelését. Még robotokat is bevetünk! 2009 óta kínálunk gyakorlati 

helyeket, a képzés után pedig mint motivált, képzett munkavállalók is érdekes munkát, jó 

munkakörülményeket és magas fizetést találnak nálunk.   
  

Tanulható szakmák 
Gépi fogácsoló  
Szerszámkészítő  

Elérhetőségek 
Hanol Teréz 
Pénzügyi – és személyügyi vezető 7100 –Szekszárd, Aranytó u.4. Telefon: 74/504-004 human@solvaro.com 
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SPINNER	Hungária	Kft.	 

               

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Cég rövid bemutatása:  Cégünk a SPINNER csoport tagjaként szekszárdi telephelyén 

kábelcsatlakozó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és csatlakozókat gyárt. 

A gépkezelőink által legyártott termékek a világ minden táján különféle 

radarrendszerekbe, repülőgépekbe, autókba és telekommunikációs 

hálózatokba épülnek be. Változatos gépparkkal rendelkezünk. 

Csarnokainkban találhatók régi típusú esztergagépek és modern CNC 

vezérlésű esztergák is, a nálunk elhelyezkedni akaró leendő 

szakmunkásoknak lehetősége van a szakma fogásait minden téren 

elsajátítani. Akit érdekel a fémmegmunkálás, a modern gyártógépek, a 

folyamatos fejlődési lehetőség és a versenyképes kereset, annak ideális 

választás az általunk képviselt szakma.  

CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Telephely: 7100 Szekszárd, Selyem u. 2.Tel: +36‐74‐505‐888 Fax: +36‐74‐501‐999 E‐mail: info@spinner.hu      Internet: www.spinner.hu  
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 
 Cégünk a SPINNER csoport tagjaként szekszárdi telephelyén 

kábelcsatlakozó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és csatlakozókat gyárt. 

A gépkezelőink által legyártott termékek a világ minden táján különféle 

radarrendszerekbe, repülőgépekbe, autókba és telekommunikációs 

hálózatokba épülnek be. Változatos gépparkkal rendelkezünk. 

Csarnokainkban találhatók régi típusú esztergagépek és modern CNC 

vezérlésű esztergák is, a nálunk elhelyezkedni akaró leendő 

szakmunkásoknak lehetősége van a szakma fogásait minden téren 

elsajátítani. Akit érdekel a fémmegmunkálás, a modern gyártógépek, a 

folyamatos fejlődési lehetőség és a versenyképes kereset, annak ideális 

választás az általunk képviselt szakma.  

CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Telephely: 7100 Szekszárd, Selyem u. 2.

Tel: +36‐74‐505‐888 
Fax: +36‐74‐501‐999 

E‐mail: info@spinner.hu      

Internet: www.spinner.hu  
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Mézesmadzag Cukrászda

Néhány év híján negyedszázada vagyok egyéni vállalkozó. 2006 óta veszek részt 
a tanulóképzésben. Modern cukrászműhelyünkben édesipari és sütőipari ter-
mékeket gyártunk. Ha cukrász szeretnél lenni, ha kedveled azt a világot, amely 
a porcukorról, a házi tejszínhabról, valamint az állandó ötletelésről szól, ha arra 
vágysz, hogy része légy az édes életnek, akkor a lehető legjobb oldalra lapoztál.
Ha úgy érzed, hogy szívesen tanulnád meg a cukrász mesterséget kiváló szak-
emberektől, és szívesen lennél egy jó csapat tagja, jelentkezz az alábbi elérhető-
ségen! Lépj be hozzánk és hintsünk együtt egy kis porcukrot az életre. Tegyük 
édesebbé azt együtt.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• cukrász

Elérhetőségek:
Mézesmadzag – 7100 Szekszárd, 
Béri B. Á. u. 42.
Szemesi Judit – 0630/936-4680
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Néhány év híján negyedszázada vagyok egyéni vállalkozó. 2006 óta veszek 
részt a tanulóképzésben. Modern cukrászműhelyünkben édesipari és 
sütőipari termékeket gyártunk. Ha cukrász szeretnél lenni, ha kedveled 
azt a világot, amely a porcukorról, a házi tejszínhabról, valamint az 
állandó ötletelésről szól, ha arra vágysz, hogy része légy az édes életnek, 
akkor a lehető legjobb oldalra lapoztál. 
Ha úgy érzed, hogy szívesen tanulnád meg a cukrász mesterséget kiváló 
szakemberektől, és szívesen lennél egy jó csapat tagja, jelentkezz az alábbi 
elérhetőségen! Lépj be hozzánk és hintsünk együtt egy kis porcukrot az 
életre. Tegyük édesebbé azt együtt. 

- cukrász 

Mézesmadzag – 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 42. 
Szemesi Judit – 0630/936-4680 
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Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 

 

Néhány év híján negyedszázada vagyok egyéni vállalkozó. 2006 óta veszek 

részt a tanulóképzésben. Modern cukrászműhelyünkben édesipari és 

sütőipari termékeket gyártunk. Ha cukrász szeretnél lenni, ha kedveled 

azt a világot, amely a porcukorról, a házi tejszínhabról, valamint az 

állandó ötletelésről szól, ha arra vágysz, hogy része légy az édes életnek, 

akkor a lehető legjobb oldalra lapoztál. 

Ha úgy érzed, hogy szívesen tanulnád meg a cukrász mesterséget kiváló 

szakemberektől, és szívesen lennél egy jó csapat tagja, jelentkezz az alábbi 

elérhetőségen! Lépj be hozzánk és hintsünk együtt egy kis porcukrot az 

életre. Tegyük édesebbé azt együtt. 

- cukrász 

Mézesmadzag – 7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 42. 

Szemesi Judit – 0630/936-4680 
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Szolnoki-Kersák Zsuzsanna

Egyéni vállalkozóként több mint 10 éve működtetem Szekszárdon kozmeti-
kámat. Célom a megfelelő szaktudás minél magasabb szintű átadása. Pályám 
során eddig 3 tanuló képzésében vettem részt, és a tavalyi évben sikeresen meg-
szereztem a szakma mesterfokát; mesterkozmetikus lettem! Fontosnak tartom 
az ápolt külsőt. Ezt természetesen nemcsak magammal, de tanítványaimmal 
szemben is elvárom, hiszem ez e vendégek iránti tisztelet egyik bizonyítéka.
Várom szalonomba azon diákok jelentkezését, akik szép környezetben és mi-
nőségi oktatásban szeretnének részesülni.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Kozmetikus

Elérhetőségek:
www.speedfitkozmi.hu
Szolnoki-Kersák Zsuzsanna
20/216-1147
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Egyéni vállalkozóként több mint 10 éve működtetem Szekszárdon 
kozmetikámat. Célom a megfelelő szaktudás minél magasabb szintű 
átadása. Pályám során eddig 3 tanuló képzésében vettem részt, és a tavalyi 
évben sikeresen megszereztem a szakma mesterfokát; mesterkozmetikus 
lettem! Fontosnak tartom az ápolt külsőt. Ezt természetesen nemcsak 
magammal, de tanítványaimmal szemben is elvárom, hiszem ez e vendégek 
iránti tisztelet egyik bizonyítéka. 
Várom szalonomba azon diákok jelentkezését, akik szép környezetben és 
minőségi oktatásban szeretnének részesülni. 

Kozmetikus 

www.speedfitkozmi.hu 
Szolnoki-Kersák Zsuzsanna 

20/216-1147 
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Szőts és Fia Autójavítás

1982-ben kezdtem mint kisiparos dolgozni, majd néhány évvel később már fi-
ammal, új telephelyre költöztünk, Majos Iparterületen. Autófényezéssel és ka-
rosszériajavítással foglalkozunk. 1992 óta tanulókat is képzünk. Telephelyün-
kön minden évben vagy pályázatból vagy önerőből fejlesztünk. Túlnyomó részt 
lakossági szolgáltatást végzünk. A karosszéria javítás és fényezés mellett klíma-
feltöltést és gyári és utángyártott karosszéria elemek eladását, festék eladást, 
olajcserét is végzünk. Oldtimer autkat teljesen és részletesen felújítunk.
2012-ben Kamarai Nívódíjban részesültünk.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• járműfényező
• karosszérialakatos

Elérhetőségek:
7187 Bonyhád-Majos XIV. u. 6.
74/451-689, 70/297-2401, 20/355-6447
e-mail: szotsauto@freemail.hu
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Szőts	és	Fia	Autójavítás	
 

 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

1982-ben kezdtem mint kisiparos dolgozni, majd néhány évvel később már 
fiammal, új telephelyre költöztünk, Majos Iparterületen. Autófényezéssel 
és karosszériajavítással foglalkozunk. 1992 óta tanulókat is képzünk. 
Telephelyünkön minden évben vagy pályázatból vagy önerőből fejlesztünk. 
Túlnyomó részt lakossági szolgáltatást végzünk. A karosszéria javítás és 
fényezés mellett klímafeltöltést és gyári és utángyártott karosszéria 
elemek eladását, festék eladást, olajcserét is végzünk. Oldtimer autkat 
teljesen és részletesen felújítunk. 
2012-ben Kamarai Nívódíjban részesültünk. 

járműfényező 
karosszérialakatos 

7187 Bonyhád-Majos XIV. u. 6. 
74/451-689, 70/297-2401, 20/355-6447 

e-mail: szotsauto@freemail.hu 
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Szőts	és	Fia	Autójavítás	
 

 

            

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

1982-ben kezdtem mint kisiparos dolgozni, majd néhány évvel később már 

fiammal, új telephelyre költöztünk, Majos Iparterületen. Autófényezéssel 

és karosszériajavítással foglalkozunk. 1992 óta tanulókat is képzünk. 

Telephelyünkön minden évben vagy pályázatból vagy önerőből fejlesztünk. 

Túlnyomó részt lakossági szolgáltatást végzünk. A karosszéria javítás és 

fényezés mellett klímafeltöltést és gyári és utángyártott karosszéria 

elemek eladását, festék eladást, olajcserét is végzünk. Oldtimer autkat 

teljesen és részletesen felújítunk. 
2012-ben Kamarai Nívódíjban részesültünk. 

járműfényező karosszérialakatos 

7187 Bonyhád-Majos XIV. u. 6. 
74/451-689, 70/297-2401, 20/355-6447 

e-mail: szotsauto@freemail.hu 
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Takács Autószerviz Kft.

Cég rövid bemutatása:
A Takács Autószerviz Kft. 1998-ban kezdte tevékenységét jelenlegi címén, a 
7100, Szekszárd Ebes puszta 2. szám alatt.

Főbb tevékenységeink: műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, szervize-
lés, számítógépes hibakód-kiolvasás, számítógépes futóműbeállítás, klímatöl-
tés, első féktárcsa szabályozás megbontás nélkül, gáz üzemű járművek teljeskö-
rű szervize, k.g.f.b. kötése, adagoló javítás a hagyományostól a Common Rail 
rendszerig, gumiszerelés 
Főbb partnereink: TM-i Rendőrfőkapitányság, TM-i Balassa János Kórház, 
Rento-Car Kft, Farmforg Kft, Primus Hús Kft, Delta E Kft.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• autószerelő

Elérhetőségek:
Telefon: 06-74/419-190, 06-74/415-559
Fax: 06-74/415-559
Email-cím: takacsauto@tolna.net
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Szőts	és	Fia	Autójavítás	
 

 

            

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

1982-ben kezdtem mint kisiparos dolgozni, majd néhány évvel később már 

fiammal, új telephelyre költöztünk, Majos Iparterületen. Autófényezéssel 

és karosszériajavítással foglalkozunk. 1992 óta tanulókat is képzünk. 

Telephelyünkön minden évben vagy pályázatból vagy önerőből fejlesztünk. 

Túlnyomó részt lakossági szolgáltatást végzünk. A karosszéria javítás és 

fényezés mellett klímafeltöltést és gyári és utángyártott karosszéria 

elemek eladását, festék eladást, olajcserét is végzünk. Oldtimer autkat 

teljesen és részletesen felújítunk. 
2012-ben Kamarai Nívódíjban részesültünk. 

járműfényező karosszérialakatos 

7187 Bonyhád-Majos XIV. u. 6. 
74/451-689, 70/297-2401, 20/355-6447 

e-mail: szotsauto@freemail.hu 
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  
 
Telefon:             06-74/419-190 
       06-74/415-559 
Fax:       06-74/415-559 
 
Email-cím:        takacsauto@tolna.net 

 
 
Cég rövid bemutatása: 
 
 A Takács Autószerviz Kft 1998-ban kezdte tevékenységét jelenlegi címén, a 
7100, Szekszárd Ebes puszta 2. szám alatt.  
Főbb tevékenységeink: műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, 
szervizelés, számítógépes hibakód-kiolvasás, számítógépes futóműbeállítás, 
klímatöltés, első féktárcsa szabályozás megbontás nélkül, gáz üzemű 
járművek teljeskörű szervize, k.g.f.b. kötése, adagoló javítás a 
hagyományostól a Common Rail rendszerig, gumiszerelés 
Főbb partnereink: TM-i Rendőrfőkapitányság, TM-i Balassa János Kórház, 
Rento-Car Kft, Farmforg Kft, Primus Hús Kft, Delta E Kft. 

- autószerelő 
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TA-X-ER Kft.

Cég rövid bemutatása:
Tanulj az ország egyik legnagyobb acélszerkezet gyártójának telephelyén! Az 
1990-ben Dombóváron alakult teljes körű építőipari kivitelezéssel foglalkozó 
vállalkozás 150 000 tonna összsúlyt meghaladó alkotásait a világ minden táján 
megtalálhatóak.
Magas színvonalú oktatással és kivételes technikai háttérrel támogatjuk jövőbe-
ni munkavállalásodat.
Tanulóinknak kiváló körülményeket, felszerelést és juttatásokat biztosítunk!

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• hegesztő
• épület- és szerkezetlakatos
• ipari gépész
• CNC forgácsoló

Elérhetőségek:
7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 45. 
Mobil: 06-30/979-2401
E-mail: g.papp@rutin.hu
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TA-X-ER Kft. 

 

           

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

Cég rövid bemutatása: 

Tanulj az ország egyik legnagyobb acélszerkezet gyártójának telephelyén!  

Az 1990-ben Dombóváron alakult teljes körű építőipari kivitelezéssel 

foglalkozó vállalkozás 150000 tonna összsúlyt meghaladó alkotásait a világ 

minden táján megtalálhatóak.  

Magas színvonalú oktatással és kivételes technikai háttérrel támogatjuk 

jövőbeni munkavállalásodat. 

Tanulóinknak kiváló körülményeket, felszerelést és juttatásokat 

biztosítunk! 
 

Hegesztő 
Épület –és Szerkezetlakatos 

Ipari Gépész 
CNC Forgácsoló 

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 45. 

Mobil: 06-30/979-2401 

E-mail: g.papp@rutin.hu 
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TA-X-ER Kft. 
 

           
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

Cég rövid bemutatása: Tanulj az ország egyik legnagyobb acélszerkezet gyártójának telephelyén!  
Az 1990-ben Dombóváron alakult teljes körű építőipari kivitelezéssel 
foglalkozó vállalkozás 150000 tonna összsúlyt meghaladó alkotásait a világ 
minden táján megtalálhatóak.  Magas színvonalú oktatással és kivételes technikai háttérrel támogatjuk 
jövőbeni munkavállalásodat. Tanulóinknak kiváló körülményeket, felszerelést és juttatásokat 
biztosítunk! 

 

Hegesztő 
Épület –és Szerkezetlakatos Ipari Gépész 
CNC Forgácsoló 

7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 45. Mobil: 06-30/979-2401 E-mail: g.papp@rutin.hu 
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TESCO Globál Áruházak Zrt.

Cég rövid bemutatása:
1994-óta Magyarországon működő 
legnagyobb kereskedelmi lánc va-
gyunk 20 000 fő munkatársunk van, 
197 üzletet működtetünk. Széles áru-
választékkal várjuk a vásárlóinkat az 
áruházainkban és az online értékesítési 
felületen egyaránt. A belső fejlesztésre 
nagy hangsúlyt fektetünk, amely során 
mindenki megszerezheti a munkakö-
réhez szükséges szakmai ismereteket és 
részt vehet számos készségfejlesztő tré-
ningen is. A fejlesztés nálunk elsődleges 
prioritás, vezetőink 70%-a belső kép-
zési programon vett részt és így került 
a magasabb pozícióba. Folyamatosan 
fejlesztünk, ezt igazolja, hogy a nagy 
kereskedelmi láncok közül mi elsőként léptünk az on-
line értékesítési piacra. Gyere, építs nálunk karriert!

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Eladó és rész szakképesítései,
• Pék,
• Kereskedő
• Egyéb kereskedelmi szakmákban

Elérhetőségek:
E-mail: tanulok@hu.tesco-europe.com
Tel: 0620/8211-118
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Tesco Globál Áruházak Zrt. 

 

             

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
E-mail: tanulok@hu.tesco-europe.com 

Tel: 06 20 821 1118 

 

Cég rövid bemutatása: 

1994-óta Magyarországon működő legnagyobb kereskedelmi lánc vagyunk 

20.000 fő munkatársunk van, 197 üzletet működtetünk. Széles 

áruválasztékkal várjuk a vásárlóinkat az áruházainkban és az online 

értékesítési felületen egyaránt.  A belső fejlesztésre nagy hangsúlyt 

fektetünk, amely során mindenki megszerezheti a munkaköréhez 

szükséges szakmai ismereteket és részt vehet számos készségfejlesztő 

tréningen is. A fejlesztés nálunk elsődleges prioritás, vezetőink 70%-a belső 

képzési programon vett részt és így került a magasabb pozícióba. 

Folyamatosan fejlesztünk, ezt igazolja, hogy a nagy kereskedelmi láncok 

közül mi elsőként léptünk az online értékesítési piacra. Gyere, építs nálunk 

karriert! 

 Eladó és rész szakképesítései,  

 Pék, 
 Kereskedő 
 Egyéb kereskedelmi szakmákban 
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Tesco Globál Áruházak Zrt. 
 

             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: E-mail: tanulok@hu.tesco-europe.com Tel: 06 20 821 1118  

Cég rövid bemutatása: 1994-óta Magyarországon működő legnagyobb kereskedelmi lánc vagyunk 
20.000 fő munkatársunk van, 197 üzletet működtetünk. Széles 
áruválasztékkal várjuk a vásárlóinkat az áruházainkban és az online 
értékesítési felületen egyaránt.  A belső fejlesztésre nagy hangsúlyt 
fektetünk, amely során mindenki megszerezheti a munkaköréhez 
szükséges szakmai ismereteket és részt vehet számos készségfejlesztő 
tréningen is. A fejlesztés nálunk elsődleges prioritás, vezetőink 70%-a belső 
képzési programon vett részt és így került a magasabb pozícióba. 
Folyamatosan fejlesztünk, ezt igazolja, hogy a nagy kereskedelmi láncok 
közül mi elsőként léptünk az online értékesítési piacra. Gyere, építs nálunk 
karriert! 

 Eladó és rész szakképesítései,   Pék, 
 Kereskedő 
 Egyéb kereskedelmi szakmákban 
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TOLNAVILL KFT. 

Cég rövid bemutatása:
A TOLNAVILL Kft. 1991-ben – a TÁÉV privatizációja során annak villanysze-
relő építésvezetőségéből – alakult.
Fő profilunk a kisfeszültségű kapcsolószekrények gyártása. Villanyszerelés, 
épület villanyszerelés, szociális és kommunális villanyszerelés, biztonságtech-
nikai vizsgálatok.
Regisztrált szerelő amely az ország területén szerelhet- mérőhelyek kialakítása.
Épületvillamossági szerelés, külső villamos energia ellátás, térvilágítás szerelé-
se, ipari létesítmények villanyszerelése, villamos elosztó berendezések gyártása

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• villanyszerelő

Elérhetőségek:
Weboldal: www.tolnavill.hu
E-mail: tolnavill@tolnavill.hu
7100 Szekszárd, Totév Ipartelep 11.
Mobil: 06 30 300 8378
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Váradi Metal Kft. Dunaföldvár

A Váradi Metál Kft. több mint 20 éve gyárt 
magas színvonalon, kiváló minőségben 
fémipari termékeket. Melyeket mára már 
nem csak a hazai piacon, hanem Német-
országban, Svájcban és Ausztriában is 
nagy megelégedettséggel vásárolnak és 
használnak.
A Váradi Metál Kft. termelő tevékenysé-
ge mellett jelentős szerepet vállal a hazai 
fiatalok szakmai fejlődésében is!
2000 óta foglalkozik hegesztő és épület-, 
szerkezetlakatos szakmunkás tanulók 
képzésével. A hazai oktatásba való bekap-
csolódása óta már 230 db szakmunkás bi-
zonyítványt adhatott ki.
Cégünk az alkalmazott modern technoló-
giával és korszerű berendezéseivel hozzájá-
rul a tanulók minőségi oktatásához.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• hegesztő és szerkezetlakatos

Elérhetőségek:
Levelezési cím: 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73.
Gyakorlati oktatás: 7020 Dunaföldvár, Reiter köz 13.
E-mail: info@varadi.hu
Telefonszám: Jónás Árpád (gyakorlati oktató), 0630/428-7222
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Váradi	Metal	Kft.	Dunaföldvár	 

             
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

 

A Váradi Metál Kft. több mint 20 éve gyárt magas színvonalon, kiváló 

minőségben fémipari termékeket. Melyeket mára már nem csak a hazai 

piacon, hanem Németországban, Svájcban és Ausztriában is nagy 

megelégedettséggel vásárolnak és használnak.  A Váradi Metál Kft. termelő tevékenysége mellett jelentős szerepet vállal a 

hazai fiatalok szakmai fejlődésében is! 2000 óta foglalkozik hegesztő és épület-, szerkezetlakatos szakmunkás 

tanulók képzésével.  A hazai oktatásba való bekapcsolódása óta már 230 db 

szakmunkás bizonyítványt adhatott ki.  Cégünk az alkalmazott modern technológiával és korszerű berendezéseivel 

hozzájárul a tanulók minőségi oktatásához. 

hegesztő és szerkezetlakatos 

Levelezési cím: 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73. Gyakorlati oktatás: 7020 Dunaföldvár, Reiter köz 13. 
E-mail: info@varadi.hu Telefonszám: Jónás Árpád (gyakorlati oktató), 06-30-428-7222 
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Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 

 
 

A Váradi Metál Kft. több mint 20 éve gyárt magas színvonalon, kiváló 

minőségben fémipari termékeket. Melyeket mára már nem csak a hazai 

piacon, hanem Németországban, Svájcban és Ausztriában is nagy 

megelégedettséggel vásárolnak és használnak.  

A Váradi Metál Kft. termelő tevékenysége mellett jelentős szerepet vállal a 

hazai fiatalok szakmai fejlődésében is! 

2000 óta foglalkozik hegesztő és épület-, szerkezetlakatos szakmunkás 

tanulók képzésével.  A hazai oktatásba való bekapcsolódása óta már 230 db 

szakmunkás bizonyítványt adhatott ki.  

Cégünk az alkalmazott modern technológiával és korszerű berendezéseivel 

hozzájárul a tanulók minőségi oktatásához. 

hegesztő és szerkezetlakatos 

Levelezési cím: 7020 Dunaföldvár, Paksi u. 73. 

Gyakorlati oktatás: 7020 Dunaföldvár, Reiter köz 13. 

E-mail: info@varadi.hu 

Telefonszám: Jónás Árpád (gyakorlati oktató), 06-30-428-7222 
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Vergotek Zrt.

Cég rövid bemutatása:
A Vergotek Kft. 12 éve működik. Munkáink döntő többségét a Paksi Atom-
erőmű területén végezzük, ezáltal a szakma ipari szegmensét tudjuk bemutatni 
és megtanítani a jövő szakembereinek, ezzel segítve Őket a munka világába és 
egy biztos egzisztencia lehetősége felé.

Cégünk állománya jelenleg 84 fő és folyamatosan bővül. Szakembereink több-
sége villamos szakember, mellettük gépész és építész egységeink vannak.

Szakterületi vezetőink és kollégáink jelentős része több mint 20 éves atom-
erőműi tapasztalattal bír, feladatainkat kiemelt elhivatottsággal és felelősséggel 
végezzük elkötelezetten az atomenergia iránt.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Villanyszerelő

Elérhetőségek:
info@vergotek.hu
Tel: 06-75/951-809
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 
 

Cég rövid bemutatása: 
 

A Vergotek Kft 12 éve működik. Munkáink döntő többségét a Paksi 
Atomerőmű területén végezzük, ezáltal a szakma ipari szegmensét tudjuk 
bemutatni és megtanítani a jövő szakembereinek, ezzel segítve Őket a 
munka világába és egy biztos egzisztencia lehetősége felé. 

Cégünk állománya jelenleg 84 fő és folyamatosan bővül. Szakembereink 
többsége villamos szakember, mellettük gépész és építész egységeink 
vannak.  

Szakterületi vezetőink és kollégáink jelentős része több mint 20 éves atomerőműi 
tapasztalattal bír, feladatainkat kiemelt elhivatottsággal és felelősséggel végezzük 
elkötelezetten az atomenergia iránt.  
 

Villanyszerelő 

info@vergotek.hu 
Tel: 06-75/951-809 



95

Vörös Autószerviz

1990 óta működő szervizünkben 10 számí-
tógép segíti a problémák mielőbbi pontos, 
precíz feltárását. Tolna megye egyetlen 
Mestervizsga központjaként két alkalma-
zottal és 1 fő autószerelő tanulóval várjuk 
kedves Ügyfeleinket.

Vállaljuk személy és kisteherautók:
• szervizelését
• általános átvizsgálását,  

karbantartását,
• műszaki vizsgára felkészítését és 

vizsgáztatását,
• számítógépes hibakód-kiolvasását, 
• motor és váltó felújítását, 
• számítógépes futómű beállítását és 

futóművek javítását.

Cégünk Bosch szerviz partner.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Autószerelő

Elérhetőségek:
Vörös László ügyvezető 74/443-434
7130 Tolna, Kazinczy Ferenc utca 7.
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Vörös	Autószerviz	 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák:  
Autószerelő 
 
 
Elérhetőségek:  
 

1990 óta működő szervizünkben 10 számítógép segíti a problémák 
mielőbbi pontos, precíz feltárását. Tolna megye egyetlen Mestervizsga 
központjaként két alkalmazottal és 1 fő autószerelő tanulóval várjuk 
kedves Ügyfeleinket.  
Vállaljuk személy és kisteherautók: � szervizelését � általános átvizsgálását, karbantartását, � műszaki vizsgára felkészítését és vizsgáztatását, 
� számítógépes hibakód-kiolvasását,  � motor és váltó felújítását,  � számítógépes futómű beállítását és futóművek javítását. 

 
Cégünk Bosch szerviz partner. 

Vörös László ügyvezető 74/443-434 7130 Tolna Kazinczy Ferenc utca 7. 
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Autószerelő 
 
 
Elérhetőségek: 

 
 

1990 óta működő szervizünkben 10 számítógép segíti a problémák 

mielőbbi pontos, precíz feltárását. Tolna megye egyetlen Mestervizsga 

központjaként két alkalmazottal és 1 fő autószerelő tanulóval várjuk 

kedves Ügyfeleinket. 

 
Vállaljuk személy és kisteherautók: 

� szervizelését 

� általános átvizsgálását, karbantartását, 

� műszaki vizsgára felkészítését és vizsgáztatását, 

� számítógépes hibakód-kiolvasását,  

� motor és váltó felújítását,  

� számítógépes futómű beállítását és futóművek javítását. 

 
Cégünk Bosch szerviz partner. 

Vörös László ügyvezető 74/443-434 

7130 Tolna Kazinczy Ferenc utca 7. 
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Don Pepe Pizzéria – Zsupék Kft.

A Don Pepe Pizzéria több, mint 25 év 
munkájának köszönhetően mára egy-
beforrt a legjobb és legnagyobb ke-
mencében sütött pizzák, különleges mediterrán ételek, egyedi 
olaszos hangulatú éttermek és a kiváló házhozszállítás fogalmával. Minősé-
gi ételkínálatunk egyedi garancia. Budapest mellett mára már számos vidéki 
nagyvárosi éttermünk kínálja itáliai ételkülönlegességeinket, természetesen 
nem csak az olasz ízek szerelmeseinek. Gyorséttermeink és á la carte étterme-
ink megtalálhatók a legfontosabb bevásárlóközpontokban. Szekszárdi gyorsét-
termünk egyike legrégebbi gyorséttermeinknek, ahová folyamatosan várjuk 
pályakezdők jelentkezését is aktuális állásajánlatinkra.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• szakács

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40. Tesco Áruház
Reitzi Zsuzsanna, tulajdonos-üzletvezető
Weboldal címe: www.donpepe.hu
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Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 
 

A Don Pepe Pizzéria több, mint 25 év munkájának köszönhetően mára 
egybeforrt a legjobb és legnagyobb kemencében sütött pizzák, különleges 
mediterrán ételek, egyedi olaszos hangulatú éttermek és a kiváló 
házhozszállítás fogalmával. Minőségi ételkínálatunk egyedi garancia. 
Budapest mellett mára már számos vidéki nagyvárosi éttermünk kínálja 
itáliai ételkülönlegességeinket, természetesen nem csak az olasz ízek 
szerelmeseinek. Gyorséttermeink és á la carte éttermeink megtalálhatók a 
legfontosabb bevásárlóközpontokban. Szekszárdi gyorséttermünk egyike 
legrégebbi gyorséttermeinknek, ahová folyamatosan várjuk pályakezdők 
jelentkezését is aktuális állásajánlatinkra. 

- szakács 

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40. Tesco Áruház 
Reitzi Zsuzsanna, tulajdonos-üzletvezető 
Weboldal címe: www.donpepe.hu 
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Tanulható szakmák:  
 
 
 
 
 
Elérhetőségek:  

A Don Pepe Pizzéria több, mint 25 év munkájának köszönhetően mára 
egybeforrt a legjobb és legnagyobb kemencében sütött pizzák, különleges 
mediterrán ételek, egyedi olaszos hangulatú éttermek és a kiváló 
házhozszállítás fogalmával. Minőségi ételkínálatunk egyedi garancia. 
Budapest mellett mára már számos vidéki nagyvárosi éttermünk kínálja 
itáliai ételkülönlegességeinket, természetesen nem csak az olasz ízek 
szerelmeseinek. Gyorséttermeink és á la carte éttermeink megtalálhatók a 
legfontosabb bevásárlóközpontokban. Szekszárdi gyorséttermünk egyike 
legrégebbi gyorséttermeinknek, ahová folyamatosan várjuk pályakezdők 
jelentkezését is aktuális állásajánlatinkra. 

- szakács 

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40. Tesco Áruház Reitzi Zsuzsanna, tulajdonos-üzletvezető Weboldal címe: www.donpepe.hu 


