
Kedves Tanulók! 

Bizonyára tapasztalták, hogy a Práter utcai épületben átalakítási munkák zajlanak. A kivitelezés abba 

a fázisába ért, ami a függőfolyosó bontásával jár. Mivel a tantermek innen közelíthetők meg, valamint 

az építkezés lehulló anyagdarabokkal, zajterheléssel és szállóporral jár, így az elméleti oktatás 

kivitelezhetetlen. A zavartalan és biztonságos tanítás érdekében az elméleti órákat a BKSZC egy másik 

iskolájába helyezzük ki. A gyakorlati képzés kihelyezése – a speciális műhely és labor igények miatt – 

nem kivitelezhető. A fogtechnikus gyakornok tanulók a Tűzoltó utcai tanlaboratóriumukban töltik a 

gyakorlatukat. Az ötvös, aranyműves és fotográfus tanulók számára a gyakorlat továbbra is a Práter 

utcában történik, szigorú közlekedési, munka és balesetvédelmi rendszabályok alapján. Erről 

szakoktatójuk részletesen tájékoztatja Önöket. 

Az elméleti képzés helye:  

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. 

http://www.yblszakkepzo.hu/ 

A képzési hely címe: 1141 Budapest, Öv utca 29-33. http://www.yblszakkepzo.hu/elerhetoseg.html 

Megközelíthetőség:  

- 77-es troli (indul a Puskás Ferenc Stadion megállótól, leszállás az Öv utca/Mogyoródi út vagy 

a Cinkotai út/ Mogyoródi út megállónál) 

- 80 és 80/A troli (indul a Keleti Pályaudvar megállótól, leszállás a Zsálya utca megállónál) 

- 81-es troli (indul az Örs vezér tere megállótól, leszállás a Zsálya utca megállónál) 

- 90 és 90/A autóbusz (indul Kistarcsa kórház megállótól, leszállás a Rákosszentmihály 
vasútállomás megállónál) 

 
Bármelyik tömegközlekedési útvonalat választják, a leszálló megállótól még kb. 15 perces intenzív 
gyaloglással lehet elérni az iskolát. Ez kb. a Blaha Lujza tér és a Práter utcai épület közti 
távolságnak felel meg. Ezzel jelentősen megnőhet a menetidő, kérem, gondolják át az eddigi 
indulási idejüket, hogy az órákról való késést minimalizálják! 
 
Az alábbi elérhetőségeken érdemes tájékozódni:  
http://www.bkk.hu/menetrendek/  https://utcakereso.hu 
https://uj.utvonalterv.hu/#!l=0,1!p=10/47.4984/19.0407  
  
Vidéki tanulók kérjék budapesti osztálytársaik segítségét! 

Lehetőség van kerékpárral, motorkerékpárral és személygépkocsival is érkezni. A kerékpárokat és 

motorkerékpárokat az udvari tárolóban lehet elhelyezni, személygépkocsival az iskola előtt vagy 

a környező kis utcákban ingyenesen lehet parkolni. 

Az oktatás rendje nem változik, az órarend, a tanterem beosztás és a csengetési rend változatlan 

marad a külső képzési helyen is. A kapu 7.00 órától nyitva van, a portaszolgálatnál a nevet és 

osztályt jelezni kell, kérem, ne felejtsék el.  

Az ottani Házirendet nekünk is be kell tartani - csekély eltéréssel (az ottani tanulók nem 

léphetnek ki a kapun, amíg véget nem ér a tanítás, mi tanulóink viszont igen - mivel dohányozni 

csak közterületen lehet a kaputól számított öt méteren túl). A csikket nem szétdobálva!!! Az 
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egyéb fontos, mindenkinek betartandó szabályokat első napon Must Gabriella igazgató helyettes 

asszony illetve a szaktanáruk ismerteti. (Kutya-barátok figyelem! Jutalom falat legyen a 

zsebükben, kutyát simogatni szabad. ) 

Ügyviteli tevékenység nem lesz az Öv utcában, diákigazolvány, iskolalátogatási igazolás egyéb 

ügyintézés csoportosan történik. Az osztályok felelős tanulói gyűjtsék össze dokumentációs 

igényeiket, jelezzék/adják át az osztályfőnöküknek, szaktanáraiknak vagy küldjék el e-mailen a 

titkárság címére (info@kezmuveskepzo.hu) Amennyiben lehet, e-mailen küldjék meg az 

igényeket, és másnap kijuttatjuk a kért anyagot. Ha nem megoldható elektronikusan (pl. 

pecsételni kell hivatalos dokumentumot), akkor azt be kell juttatni a titkárságra. Kérem, hogy az 

aznapi kéréseket egy valaki hozza be, mert az iskola "külsősök" számára zárva lesz. Ha 

mindenképp sürgős (és nem türelmetlenség) az anyag, akkor tanítás után, időpont egyeztetéssel, 

személyesen is lehet ügyet intézni. 

A telephelyen egy kávéautomata van. Élelmiszer bolt, büfé, falatozó, Dezső bá' () szünetnyi idő 

alatt elérhető távolságban nincs, ezért hideg élelemről gondoskodni kell. Víz automata van, de 

poharat vinni kell.  

A kényelmetlenségeket igyekszünk a minimumra  csökkenteni, de a téli szünidőig valószínűleg 

marad ez az állapot. 

Bármilyen probléma megoldásáért kérjék osztályfőnökük, szaktanáraik segítségét.  

Köszönöm a felnőtt partnerként való együttműködésüket! 

Budapest, 2017. 10. 27. 

        Kovács Tünde  
        tagintézmény vezető, s.k 
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