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Neked szól, ha....
Életre szóló döntés előtt állsz: szak-
mát választasz. Segítünk, hogy 
olyan mun kád legyen, amiben jó 
vagy és amit igazán szeretsz!

Képzéseinkről
Bemutatjuk a szakképzés megú-
jult rendszerét és ezen keresztül 
pedig több, mint 100 szakmánkkal 
ismertetünk meg, hogy biztosan a 
számodra legmegfelőbbet választ-
hasd.

A hozzáadott érték
Mi nem csak szaktudást bizto-
sítunk: számos lehetőséggel tá mo-
gatjuk a szakmához vezető utad, 
megmutatjuk mentor prog ram   ja in -
kat, tehet séggondozó pro jekt je in-
ket és a képzéssel járó extra jut-
ta tásokat!
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Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola 
eddig az időpontig
nyilvánosságra  
hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

A középfokú iskola 
igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

               Válaszd a leginkább

hozzád illő        
                           szakmát.
Segítünk, hogy        
                  olyan munkád 
      legyen, amiben
jó vagy és 

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

1. Érzelmi döntések
Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel  
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy  
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

Fontos lépések:

2. Beszélgess el magaddal, nem para!
Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel. 
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?

• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,  
 odafigyelést igénylő munkákat?

• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?

• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?

• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy  
 a humán vonal az erősségem?

4. Jelentkezz jól, kerülj be!  
 Ne bízd a véletlenre!

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,  
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok  
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,  
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor  
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.  
Felkészültség = előny.

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed  
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd  
az ösztöndíjas vagy  tehetséggondozó programjainkat!  
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket  
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

3. Olvass utána és dönts ésszerűen,  
 de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szak-
mákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a 
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy 
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd 
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan 
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz 
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát! www.bkszc.hu

Itt is megtalálsz



 Gyere hozzánk 

 és tanulj egy nem 

mindennapi 
     szakmát!

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Kézművesipari  
Technikum
www.kezmuveskepzo.hu

1979 óta a „Práterben”, a dinami-
kusan fej lődő Corvin-negyedben 
folytatjuk országosan és nem-
zet  közileg is elismert érettségi 
utáni szak kép zéseinket. A gya-
korlati ok tatás tárgyi eszköz-
rendszere kor szerű, az oktatás 
személyi fel   tételei iskolánkban 
átlagon fe l üliek. A nálunk végzett 
fog tech nikusok a fogtechnikai 
la bo   ratóriumok, praxis laborok 
mun katársai, a fotográfusok fej-
lett vizuális kommuni kációs kul  -
tú rával, fotótechni kai tudással 
az alkalmazott autonóm fotog-
ráfia művelőivé válnak. Az ötvö-
sök fejlett forma ku ltúrával, rajzi 
és plaszti kai, fémtechnikai tu -
dással készítenek ékszereket ter -
vezéstől a kivitelezésig.

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 002



2 ÉVES KÉPZÉS 

Képző- és iparművészeti 
munkatárs - Ötvös

Kompetenciaelvárás:
A szakiránynak megfelelő alkotói- tervezői gyakorlat, 
probléma érzékenység, motiváltság, fejlődőképesség, 
együttműködési készség, innovatív és reproduktív 
képesség: a fantázia, kreativitás és kitartás együttese.

A szakképzettséggel rendelkező képes:
• értelmezni vagy önállóan elkészíteni az ötvös felada-

tok terveit
• a tervek alapján a kívánt szinten, különböző anya-

gokból kivitelezni, illetve kiviteleztetni a különféle 
ötvöstárgyakat és azok alkatrészeit

• alkalmazni az elsajátított elméleti és gyakorlati is-
mereteket

• a kor követelményeinek megfelelően használni a 
tradicionális, illetve modern technológiákat a kézmű-
ves és az ipari fémművesség területein és figyelembe 
venni ezek szemléleti, valamint szakmai elvárásait

• tudása alapján alkalmazottként vagy vállalkozóként, 
önállóan ötvös gyakorlati munkát végezni vagy 
tanul mányait aranyműves, ezüstműves, vésnök szak-
képzésben, illetve a különböző művészeti főiskolákon, 
egyetemeken folytatni.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a változa-
tos alkotómunka, aki szeretné a vizuális környezetün-
ket formálni, szakmai feladatait egyedi módon meg-
oldani, munkafeltételeit, megrendelői bázisát önállóan 
kialakítani és/vagy tanulmányait a művészeti felsőok-
tatásban folytatni.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Képző- és Iparművészet
• A szakma megnevezése: Képző- és iparművészeti 

munkatárs (szakirány megjelölésével)
• A szakma azonosító száma: 4 0213 01
• A szakma szakmairányai: Festő, Szobrász,  

Kerámiaműves, Ötvös, Textilműves, Üvegműves

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szü k sé ges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plaszti-
kai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással ren-
delkező szakember, aki igényesen, tervezői szemlélettel 
valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó 
szakmai és szakesztétikai feladatokat. Tárgykészítő 
tevékenységét alkotócsoportban, üzemi környezet-
ben vagy saját műhelyében végzi. A kézműves és 
gyártmánytervezői munkájában egyaránt ismeri és 
tudatosan alkalmazza a hagyományos és korszerű 
technológiákat, figyelembe véve azok funkcionális, 
esztétikai és technikai jellemzőit. Egyéni elképzelé-
sei vagy a megrendelés szerinti funkcionális tárgya-
kat tervez és készít különféle kézi- és gépi eljárással. 
Munkája során információkat, inspirációs anyagot 
gyűjt, terveket, vázlatokat, modelleket készít, anyag- és 
gyártáselőkészítést végez. Elkészíti a gyártásra szánt 
tárgyak modelljét. Végig viszi vagy összehangolja az 
ötvös tárgykészítés teljes folyamatát. Terveit, elkészült 
munkáit prezentálja, archiválja, kapcsolatot tart a 
meg rendelőivel és szakmai partnereivel. Felsőfokú 
tanulmányait a különböző művészeti vagy műszaki 
egyetemek tárgytervező szakán folytatja.



3 ÉVES KÉPZÉS

Fogtechnikus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése:  

Egészségügyi technika ágazat 
• Szakma megnevezése: Fogtechnikus 
• Szakma azonosító száma: 5 0911 02 01

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:
• 40/2004 (IV.26) ESZCSM rendelet alapján
- kizáró-korlátozó tényezők: olyan betegségek és/vagy 

állapotok, amelyek befolyásolják a szellemi és fizikai 
teljesítőképességet, az érzékszervek működését és  
a kommunikációt

- szükséges: stabil kéztartás, szín-forma-térlátás

Alkalmassági követelmények:
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A fogtechnikus megfelelő felszereltségű fogtechni-
kai laboratóriumban végzi tevékenységét. Elhivatott 
szakember. Partneri kapcsolatban, együttműködik a 
fogorvossal, a fogtechnikus kollégákkal.
Munkáját szakmai-statikai, anyagtani, fogászati funk-
cionális anatómiai, gnathológiai, esztétikai, fonetikai, 
higiéniai szempontok alapján végzi. Feladatai elvég-
zése közben betartja a hatályos munkavédelmi- ergo-
nómiai, tűzvédelmi és egyéb szabályokat. Tevékeny-
sége során a szakmai etikai normákat figyelembe 
veszi. Szakszerűen kommunikál magyar és legalább 
egy idegen nyelven.

Kompetenciaelvárás:
Problémamegoldó, innovatív, precíz, megfelelő manuali-
tás, szín-, forma- és térlátása kiemelkedő.

A szakképzettséggel rendelkező:
• A fogtechnikus az alábbi fogpótlásokat, fogműveket 

készítheti.
• kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kom-

binált fogpótlások
• rögzített fogpótlások vázrésze és leplezése
• esztétikai fogászati megoldások
• fémmentes fogpótlások
• kombinált munkák
• implantációval kapcsolatos fogpótlások
• orthodontiai készülékek
• restauratív protetikai készülékek,
• különböző fogászati megoldások javítása

A fogtechnikus munkájára garanciát vállal. Fog-
pótlásokat tervez szakemberekkel közösen. Fog-
pótlásokat kivitelez manuális vagy/és CAD/CAM 
módszerekkel. Vizuális és térbeli intelligenciával ren-
delkezik. Ismeri a mesterséges intelligencia alkal-
mazásának lehetőségeit az egészségügyben. 
Szakmai ismereteit bővítheti felsőoktatásban és/vagy 
mestervizsgát tehet magas szintű elméleti és gyakor-
lati tudásának igazolására.

Ajánlott minden fiatal számára, aki empatikus, pre-
cíz és szereti a manuális és digitális munkát. Képes 
ismereteit folyamatosan megújítani, kongresszusokon, 
továbbképzéseken részt venni. Fogtechnikusnak lenni 
nem szakma, hanem hivatás.
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Fotográfus

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Kreatív 
• A szakma megnevezése: Fotográfus 
• A szakma azonosító száma: 5 0213 16 08
• A szakma szakmairányai: Kreatív fotográfus, 

Művészeti fotográfus

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges 
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A kreatív fotográfus olyan vizuálisan képzett szakem-
ber, aki megrendelői elvárásait figyelembe véve tisz-
tában van a fotográfia technikai és formanyelvi alap-
jaival. Kreativitásra épülő, széles körben használható, 
változatos munkát végez, amely magában foglalja az 
álló-és mozgóképfelvétel analóg és digitális készítését, 
a világítástechnika szakszerű használatát, a képfel-
dolgozást, labormunkát és utómunkát a megfelelő 
digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával 
együtt. Ismeri a művészettörténeti és szaktörténeti ko-
rok jellemzőit. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megren-
delővel egyeztetve szabadkézzel vagy digitális esz-
közöket használva mutatja be. A kreatív fotográfus a 
megrendelő elvárásainak megfelelően önállóan, vagy 
asszisztensek segítségével végzi munkáját. A megren-
delői kör, vagy egyéni meglátásai alapján készít fotó 
alapú látványanyagokat. Dolgozik műteremben és sza-
badban, készít portré-, tárgy-, divatfotót, eseményfotót, 
fotóriportot és épületfotót. Tisztában van a szerzői és 
személyiségi jogokkal, azt munkája során betartja.

Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, ötletgazdagság, önállóság, szervező ké-
pes ség, kapcsolatteremtő képesség, precizitás, tér-
látás.

A szakképzettséggel rendelkező:
• biztosítja a fényképezéshez szükséges eszközöket 

(gépvázak, objektívek, kiegészítők);
• kreatív sorozatokat készít, valamint személy-, tár-

gy-, termék- és reklám felvételeket műteremben 
és külső helyszíneken;

• üzleti, kiadói, divat, ingatlan, turisztikai, légi felvé-
tele ket készít;

• portfóliót fényképez egyedi rendelésre;
• eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál;
• kidolgoz hagyományos filmre készített felvétele-

ket;
• fotóalbumot, fotókönyvet készít;
• digitális adathordozón lévő képeket retusál, 

nyom tat;
• nyomdai előkészítést végez;
• marketing céllal használja az online felületeket, 

kö zös ségi médiákat.

Ajánlott minden, változatosságot kereső fiatal szá-
mára, aki kreatív ötletekkel, képi gondolkozással 
szeretne alkotni.



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.

+36-1-58-58-050 (központi telefonszám)

+36-1-58-58-058 (ügyfélszolgálat)

+36-30-826-99-18 (ügyfélszolgálat)

kepzesinfo@bkszc.hu

ugyfelszolgalat@bkszc.hu

www.bkszc.hu

BKSZC

Itt is megtalálsz
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