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Helló, Kedves Pályaválasztó Fiatal! 

Örülünk, hogy ezt a kiadványt a kezedben tartod, hiszen egy lépéssel már biz-
tosan 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, amelyek-
ben ma országos szinten azonnal több ezer ember el tudna helyezkedni. 

Ebben a kiadványban, a szakképzéssel kapcsolatos hasznos információk 
és érdekességek mellett, azokról a cégekről is olvashatsz, amelyek egy-egy 
szakma gyakorlati képzésében jelen vannak, így nemcsak arról kaphatsz 
bővebb tájékoztatást, amit tanulnál, hanem arról a gazdálkodóról is, aki 
tanítja. Sajnos az idei tanév speciális, a Covid-19 vírus miatt. Ezzel a ki-
advánnyal próbálunk segíteni nektek a tájékozódásban.

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

VÖRÖS MÁRIA ÉS HOLLENDUS ILDIKÓ
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. 3. emelet
0674 411 661 • 0630 1609 819

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

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 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.

Szakképzési munkaszerződés
A munkaidő időtartama a napi nyolc órát, ha a tanuló, illetve a képzésben részt 
vevő személy fiatal munkavállaló, a napi hét órát nem haladhatja meg. Legfel-
jebb kéthetes munkaidőkeretet lehet elrendelni, rendkívüli munkaidő nincs. A 
tizennyolcadik életévének betöltése évének utolsó napjáig évente negyvenöt 
munkanap, ezt követően évente harminc munkanap szabadság illeti meg. Nyári 
szünetben legalább tizenöt munkanap szabadságot a tanuló, illetve a képzésben 
részt vevő személy kérésének megfelelő időpontban egybefüggően kell kiadni. A 
végzett munkáért havonta közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatásként a Kormány 
rendeletében meghatározott mértékű munkabérre jogosult. A munkabért a fize-
tési számlára utólag, a tárgyhót követő hónap tizedik napjáig történő átutalással 
kell teljesíteni.

Szakma
A szakmák egy-egy ágazat legfontosabb képzettséget (és gyakorlatot) igénylő fog-
lalkozásai.

Szakirányú oktatás
A szakirányú oktatásban a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy a szak-
ma keretében ellátható munkatevékenységekhez szükséges ismeretek és készsé-
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gek elsajátítását, azok gyakorlatban történő alkalmazását tanulja meg. A szak-
irányú oktatás emellett felkészít továbbá a szakmai vizsgára is.

Ágazati alapoktatás
Az ágazati alapoktatás a szakképzés új rendszerében jelenik meg. Az adott ága-
zathoz tartozó szakmák tekintetében a technikumban az első két évben, a szak-
képző iskolában az első egy évben széles körű ágazati alapismeretekre tesznek 
szert a tanulók, amelyet ágazati alapvizsga zár le. Ez jogosulttá teszi a tanulót 
a szakirányú képzésbe való belépésre. A közös alapozás átjárhatósági lehetősé-
get biztosít szükség esetén a technikum és a szakképző iskola között. A konkrét 
szakmát technikumban a 10. évfolyam végén, szakképző iskolában a 9. évfolyam 
végén, az adott ágazat sajátosságainak megismerését követően választja ki a ta-
nuló. Az új rendszer ezzel is támogatja a tanulókat a számukra megfelelő pálya 
kiválasztásában.

Technikum
A gazdaság visszajelzése alapján a szakgimnázium helyett a technikum elnevezés 
került bevezetésre, amely egyértelműbb, sokak számára a minőségi szakképzést 
jelképezi napjainkban is, így hívószó lehet a szülők, diákok számára. Nevében jelzi 
a végzettséget, mivel itt a végzettek technikusok lesznek. A képzés egységes szer-
vezése, dualitása és a felsőoktatáshoz való erősebb kapcsolása indokolttá teszi a 
változtatást. A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó kép-
zése után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a képző-
hely a tanulóval tanulószerződés helyett szakképzési munkaszerződést köt, amely 
a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A technikumban elért tanulási ered-
mények megteremtik a lehetőségét, hogy a jó tanulmányi eredménnyel végzettek 
a szakmai vizsgájuk eredményének beszámításával tovább tanulhassanak felsőok-
tatásban azonos ágazaton belül. 5 éves a technikusi szakmai oktatás. Először ága-
zatot választ a tanuló, 2 évig ismerkedik az ágazati alapokkal, illetve közismereti 
tárgyakat tanul, tehát az első két évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, a 10. évfo-
lyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szak-
mairány választás. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen 
nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban. Ezekből 
a tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás, matematikából, magyar nyelv és 
irodalomból, valamint történelemből előrehozott érettségi tehető.

A szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy, idegen nyelvből 13. évfolya-
mon tesz érettségi vizsgát a tanuló. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi 
tantárgynak számít, az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizo-
nyítványt és technikusi oklevelet.

A szakmai oktatás lehetőséget biztosít a csak érettségizettek, gimnáziumot 
végzettek, valamint az egyetemi tanulmányaikat feladó fiatalok részére is. Erre 
szolgál a technikum 2 éves képzése.

Szakképző iskola
A szakképző iskola 3 éves. Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt köve-
tő két évben szakirányú oktatás folyik, ami megvalósulhat szakképző iskolában, 



7

vagy duális képzőhelyen. A végzés után itt is nyitott a lehetőség a tanulók szá-
mára az érettségi vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére. Mivel a szak-
képző iskolában és a technikumban is ágazati alapoktatás történik a képzés első 
szakaszában, a 9. évfolyam végén van átjárhatóság a két iskolatípus között. Az 
ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul. A 9. évfolyamon a tanuló ágazati 
alapoktatásban vesz részt, amelyben a választott ágazat közös szakmai tartal-
mait sajátítja el, illetve közismereti tárgyakat tanul. A 9. évfolyamot követően, a 
sikeres ágazati alapvizsga után történik a szakma-, vagy szakmairány választás. 
A 10. és 11. évfolyam szakirányú oktatás szakképző iskolában vagy duális képző-
helyen (duális keretek között, elsősorban vállalatnál) zajlik.

A tanuló ösztöndíjat / a duális képzésben résztvevő a szakképzési munkaszer-
ződés alapján munkabért kap. A tanuló a sikeres vizsga után szakmai bizonyít-
ványt kap.

Orientációs év
Kompetencia-fejlesztő év, azoknak a fiataloknak, akik bizonytalanok a pályavá-
lasztásban, vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal fejezik be. Feladata 
nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem kompetenciák felmérésére 
alapozott fejlesztés.

Dobbantó program:
Alapkompetencia-fejlesztő év, célja, hogy a magatartási és tanulási zavarokkal 
küzdő, az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisod-
ródott 15–25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés bázisán az oktatás vagy 
a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató 
lehetőséget biztosítson.

Műhelyiskolák:
Azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik lemorzsolódnának, és 
végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó programban 
alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben 
tanulni.
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AHOL MINDIG KAPSZ SEGÍTSÉGET:
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. III. emelet

Munkatársak:

Illés Orsolya
stratégiai koordinátor

74/411-661/10

Vörös Mária
pályaorientációs tanácsadó

74/411-661/111

Hollendus Ildikó
 pályaorientációs tanácsadó

74/411-661/109

Hornok Jenő
duális képzési tanácsadó

74/411-661/117

Illés Linda
duális képzési tanácsadó

74/411-661/110

Kollár Soma
duális képzési tanácsadó

30/243-9681

Mercz Anita
duális képzési tanácsadó

74/411-661/109

Pech Gábor
duális képzési tanácsadó

74/411-661/109
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Kiadványunkban szereplő gyakorlati helyek szakmák szerinti bontásban

Szakma Vállalkozás neve
Asztalos Miklós József Ev.
Cukrász Cukivarázs Fagyizó; Percipán Kft; Szemesi Judit EV.
Erősáramú elektrotechnikus Elektrolit Kft.
Épületgépész technikus Kiss Épületgépész Kft.
Épület - és szerkezetlakatos Ferropatent Zrt., Kóré és Társa Kft., Lugmair Kft., 

Váradi Metál Kft.
Fodrász Visnyeiné Rácz Klaudia Nikoletta EV.
Gépi és CNC forgácsoló (Gépi 
forgácsoló)

Fastron Hungária Kft, Jako Fémárúgyár Kft., Kóré és 
Társa Kft.; Spinner Hungária Kft., Solvaro Kft;

Gépgyártástechnológiai technikus Fastron; Kóré és Társa Kft.
Gépjármű értékesítő és értékesíté-
si aszisztens

Hilcz és Fia Kft.

Gépjármű-mechatronikai  
technikus (autószerelő)

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

Hegesztő Ferropatent Zrt., Kóré és Társa Kft., Lugmair Kft., 
Mester Kft., Váradi Metál Kft.

Ipari gépész Kóré és Társa Kft., 
Járműfényező Alisca Autócentrum Kft., Farkas- karosszéria Kft.,  

P’- Autócity Zrt., Szőts Lajos Ev.
Karosszérialakatos Alisca Autócentrum Kft ; Barta autó 2000 Kft. Farkas- 

karosszéria Kft., Hilcz és Fia Kft., P’- Autócity Zrt; 
Szőts Lajos Ev.; 

Kereskedelmi értékesítő (eladó) Bama- Food Kft., Kop-Ka Zrt., Merkl Kriszt., Mecsek 
Füszért Zrt., Tecso Global Zrt.;

Kereskedő és webáruházi technikus Kop-Ka Zrt.; Tesco Global Zrt.
Kozmetikus technikus Dörnyei Klaudia EV., Ekhnaton Kft., Paál Zsuzsanna EV.
Központifűtés- és gázhálózat  
rendszerszerelő

Kiss Épületgépész Kft.

Logisztikai technikus Treiz Kft.; Fastron
Pincér - vendégtéri szakember Bikó Cégellátó Kft., Donautica, Full Happy Kft.,  

Paksi Halászcsárda
Szakács Bikó Cégellátó Kft., Cikádor Kft.,Donautica.,  

Full Happy Kft., Paksi Halászcsárda; Zsupék Kft..
Szerszám- és készülékgyártó Solvaro Kft.
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző Kóré és Társa Kft.
Villamosmérnök Elektrolit Kft.
Villanyszerelő Elektrolit Kft., Fastron;  H- Centrum, Lux H 84 Kft., 

Tolnavill Kft., Vergotek Kft.
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SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA ÉS  
ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENY
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008-tól szervezi meg a gondozásába áta-
dott szakképesítések országos szakmai tanulmányi versenyeit a végzős szakiskolá-
sok (szakmunkás tanulók) Szakma Kiváló Tanulója Versenyét (SZKTV), valamint a 
végzős szakközépiskolai tanulók Országos Szakmai Tanulmányi Versenyét (OSZTV). 
A Szakma Sztár Fesztiválon a megyei területi válogató versenyeiből a döntőbe jutott 
versenyzők mérik össze tudásukat. A három napos fesztivál első napján az ünnepé-
lyes megnyitót követően kezdődik a vetélkedés, mely a második napon a délutáni 
órákban fejeződik be. A harmadik napon, az eredményhirdetésen derül ki, hogy az 
adott évben kik lettek szakmájukban a legjobbak. Az alábbi szakmák szakmai tanul-
mányi versenyeinek országos döntői kerülnek megrendezésre a fesztiválon:   

SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYEK

Villanyszerelő / Ács; Burkoló; Festő, mázoló, tapétázó; Kőműves / Hűtő- és lég-
technikai rendszerszerelő; Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő /Asztalos 
/ Épület-és szerkezetlakatos; Gépi forgácsoló; Hegesztő; Ipari gépész; Járműipari 
fémalkatrész-gyártó / Szerszámkészítő/ Eladó / Női szabó / Karosszérialakatos / 
Járműfényező; Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó;/ Autógyártó; Gépjár-
mű mechatronikus; Gépjárműépítő, szerelő / Cukrász; Pincér; Szakács.

ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYEK

Fodrász; Kozmetikus technikus / Automatikai technikus autóipar és gyártástechni-
ka szakmairány; Elektronikai technikus; Erősáramú elektrotechnikus; / Magasépítő 
technikus; Mélyépítő technikus; Útépítő- és fenntartó technikus / Épületgépész techni-
kus / Faipari technikus /Gépésztechnikus CAD-CAM szakmairány; Gépgyártás-tech-
nológiai technikus / Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető; Informatikai 
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus; Műszaki informatikus; Szoftverfej-
lesztő és -tesztelő; Távközlési technikus / Grafikus / Kereskedő és webáruházi tech-
nikus; Logisztikai technikus Logisztika és szállítmányozás szakmairány / Alternatív 
járműhajtási technikus; Autóelektronikai műszerész; Autószerelő; Gépjárműmechat-
ronikai technikus; Mechatronikai technikus / Jegyvizsgáló; Közúti közlekedésüzem-
vitel-ellátó; Vasútforgalmi szolgálattevő; Hajózási technikus; Közlekedésautomatikai 
technikus; Légijármű-műszerész technikus; Légijármű-szerelő technikus; Vasúti jár-
mű villamos rendszereinek szerelője; / Kiadványszerkesztő technikus; Nyomdaipari 
technikus  / Irodai titkár/ Vegyész technikus / Vendéglátásszervező.

A Szakma Sztár Fesztivál győztesei meghívást kapnak a EuroSkills és WorldS-
kills válogató versenyeire, hogy ott is bizonyíthassák felkészültségüket. A Szak-
ma Sztár Fesztiválról bővebben, a  oldalon olvashat.
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ENERGETIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

7030 Paks, Dózsa Gy. út 95.
 06/75-519-300
 eszi@eszi.hu
 www.eszi.hu

facebook.com/eszi.hu
 instagram.com/eszigram
 youtube.com/c/eszipaks1

Intézményünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájaként működik 
alapítványi formában. Az Energetikai Technikum és Kollégium képzési 
szerkezete alapvetően a jelenleg működő és az újonnan épülő atomerőmű-
vi blokkok, valamint a villamosenergia-ipar igényeire épül, ugyanakkor a 
gazdaság különféle területein is keresett, sikeresen használható piacképes 
végzettségeket biztosít.
Iskolánk 2020. július 1-től technikumként működik, ezért öt évfolyamos 
képzést ad. Diákjaink a 13. év végén két végzettséget igazoló bizonyítványt 
kapnak majd: az érettségi bizonyítványt és a technikusi végzettséget igazo-
ló oklevelet.
Az érdeklődő tanulók nálunk hat ágazat közül választhatnak: elektronika 
és elektrotechnika, gépészet, specializált gép- és járműgyártás, informati-
ka és távközlés, környezetvédelem és vízügy, valamint gazdálkodás és me-
nedzsment. 
Iskolánkban magas színvonalú informatikai infrastruktúra és emelt óra-
szám biztosítja a digitális kompetenciák fejlesztését, miközben kiemelt fi-
gyelmet fordítunk a rendszeres testnevelésre és diákjaink egészséges élet-
módra nevelésére is. Iskolánk Language Cert nyelvvizsgaközpont. 
Számos program és rendezvény szervezésével biztosítjuk, hogy tanulóink-
nak tartalmas, vidám diákélete legyen az ESZI-ben.
Tanítványaink a munkaerőpiacon jól hasznosítható, színvonalas szaktu-
dást és szakmai végzettséget, valamint a felsőfokú továbbtanuláshoz is ma-
gas színvonalú ismereteket szereznek iskolánkban.
Más iskolában érettségizett, szakmai előképzettséggel nem rendelkező fia-
taloknak is kínálunk kétéves szakképzést.
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ENERGETIKAI TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

OM azonosító: 036396
 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95.

 06/75-519-300
 eszi@eszi.hu
 www.eszi.hu

facebook.com/eszi.hu
 instagram.com/eszigram
 youtube.com/c/eszipaks1

Intézményünk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bázisiskolájaként működik ala-
pítványi formában. Az Energetikai Technikum és Kollégium képzési szerkezete 
alapvetően a jelenleg működő és az újonnan épülőatomerőművi blokkok, valamint 
a villamosenergia-ipar igényeire épül, ugyanakkor a gazdaság különféle területe-
in is keresett, sikeresen használható piacképes végzettségeket biztosít.

Iskolánk 2020. július 1-től technikumként működik, ezért öt évfolyamos kép-
zéstad. Az érdeklődő tanulók nálunkhat ágazatközül választhatnak: elektronika 
és elektrotechnika, gépészet, specializált gép- és járműgyártás, informatika és 
távközlés, környezetvédelem és vízügy, valamint gazdálkodás és menedzsment. 

Az első két tanévben közismereti, valamint szakmai alapozó tantárgyakat 
tanulnak adiákjaink. A 10. évfolyam a szakmai alapozó tárgyakból egy ágazati 
alapvizsgával zárul. A 11. évfolyamtól a tanulók szakmai tárgyakat, valamint 
kötelező közismereti tantárgyakattanulnak. Tanulóinknak 12. évfolyam végén le-
hetőségük lesz matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint történelem tan-
tárgyakból előre hozott érettségi vizsgát tenni. A 13. év végén kerül majd sor az 
idegen nyelvi érettségi vizsgáraés a technikusi szakképesítés szakmai vizsgájára, 
amely egyben az ötödik érettségi vizsgatárgy lesz, és emelt szintű érettséginek 
felel meg. Így a 13. év végénkét végzettséget igazoló bizonyítványt kapnak majd a 
tanulók: az érettségi bizonyítványt, és a technikusi végzettséget igazoló oklevelet.

Iskolánkban magas színvonalú informatikai infrastruktúra és emelt óraszám 
biztosítja a digitális kompetenciák fejlesztését, miközben kiemelt figyelmet fordí-
tunk a rendszeres testnevelésre és diákjaink egészséges életmódra nevelésére is. 
Iskolánk LanguageCert nyelvvizsgaközpont.

Számos program és rendezvény szervezésével biztosítjuk, hogy tanulóinknak 
tartalmas, vidám diákélete legyen az ESZI-ben.

ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUMPAKS 

 

 

 
Az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium az MVM Paksi AtomerőműZrt. bázisiskolája,

korszerű környezetet biztosít középiskolai tanulmányokhoz. 

 
Oktatási rendszerünk széles választékú, rugalmas. Képzési struktúránk a jelenleg működő, illetve

az új atomerőművi blokkok és a villamosenergia-ipar más területeinek igényeire épül, de a

gazdaság különféle területein is jól használható, piacképes végzettségeket biztosít. Képzéseink a

villamosipar és elektronika, a gépészet, a mechatronika, az informatika, az ügyvitel, a

közgazdaság és a környezetvédelem területeihez tartoznak. Népszerű, jól hasznosítható szakmákra

készítünk fel, miközben a technikusi végzettség birtokában a felsőfokú továbbtanuláshoz is magas

szintű ismereteket nyújtunk. 

 
A szakgimnáziumi érettségi vizsga lehetővé teszi több ágazati munkakör betöltését. Amennyiben

az érettségit követően az ágazatban szakképző évfolyamon továbbtanulnak, akkor magasabb

szintű, 54-es technikus képesítést is szerezhetnek, miközben egyre jobban megalapozhatják

szakmai ismereteikkel felsőfokú tanulmányaikat is. 

 
Más iskolában érettségizett, szakmailag nem előképzett fiatalok számára 2 tanév a vizsgához

vezető szakképzési idő. 

 
Diákjaink tanulmányi előmenetele mellett nagy hangsúlyt fektetünk informatikai fejlődésükre,

nyelvtanulásuk elősegítésére, a rendszeres testnevelésre, s arra, hogy tartalmas, vidám diákéletük

legyen.  
 
Az elmúlt években tanítványaink közül egyre többen jelentkeztek emelt szintű érettségire.

Intézményünk 2016 óta LanguageCert nyelvvizsga központ. 

 

 

 
OM azonosító: 036396 

 
Cím: 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. 

 
Telefon: 06/75-519-300 

 
E-mail: eszi@eszi.hu 

 
Honlap: www.eszi.hu 
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TÖBBET IS MEGTUDHATSZ RÓLUNK!
Kövess minket

közösségi oldalainkon!

www.eszi.hu
 facebook.com/eszi.hu

 instagram.com/eszigram
 youtube.com/c/eszipaks1

  tiktok.com/@eszipaks

FELVÉTELI
Központi írásbeli felvételi vizsga: 

2023. január 21. (szombat) 10 óra
Szóbeli meghallgatás: 2023. március 04. (szombat) 9 óra

A felvételi rangsort az általános iskolai eredmények, valamint az írásbelik pontszáma és  
a szóbeli meghallgatás alapján számítjuk ki.  

(Pontszámításunkat részletesen olvashatod honlapunkon.)

www.eszi.hu
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VÁLASZTHATÓ
ÁGAZATOK ÉS SZAKMÁK

2022/23

ELEKTRONIKA ÉS ELEKTROTECHNIKA
Elektronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 011)
Erősáramú elektrotechnikus (Tanulmányi terület kód: 012)

GÉPÉSZET
Gépésztechnikus (Tanulmányi terület kód: 021)
Gépgyártás-technológiai technikus (Tanulmányi terület kód: 022)

SPECIALIZÁLT GÉP- ÉS JÁRMŰGYÁRTÁS
Mechatronikai technikus (Tanulmányi terület kód: 031)

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZÜGY
Környezetvédelmi technikus (Tanulmányi terület kód: 032)

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS
Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Tanulmányi terület kód: 041)
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Tanulmányi 
terület kód: 042)

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT
Pénzügyi-számviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 051)
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (Tanulmányi terület kód: 052)

ÉRETSÉGI UTÁNI képzéseink:
Ágazati előképzettség nélkül: 2 év
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM  
KELEMEN ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI 

TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

 H-7100 Szekszárd  
Szent-Györgyi Albert u. 8-10.

Telefon: +36 74 511920 
Honlap: szdeszki.pte.hu 

E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu

MI A „KELEMEN”?
Egy hely, melyben biztonságot 

adó szakmádat megleled!

Iskolánk fenntartója 2019.augusztus 1-je óta a Pécsi Tudomány-
egyetem.

A fenntartói jogot átruházott jogkörben a PTE Egészségtudomá-
nyi Kara gyakorolja.

Az iskola fennállása óta neve és fenntartója sokszor megváltozott, 
de a segítő szakmákkal kapcsolatos értékeinket mindvégig megőriz-
tük. Az intézmény a megye egyetlen tiszta profilú egészségügyi és 
szociális szakképzéssel foglalkozó iskolája, ahol a jogelőd iskolák tö-
rekvéseit őrizve és fejlesztve folyamatos a két területen a szakképzés.
Legfőbb feladatunknak tartjuk, hogy az érettségire és egészségügyi/
szociális szakképesítésre felkészített tanulóink jó eséllyel tudjanak el-
helyezkedni a munkahelyeken, vagy tovább tanulni a felsőoktatásban. 

A munka világára való felkészítésben számos egészségügyi és 
szociális intézmény partnerünk. 

A duális képzőhelyek szakmai oktatói készítik fel tanulóinkat a 
szakma gyakorlati feladataira.
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

H-7100Szekszárd • Szent-Györgyi Albert u. 8-10. 

Telefon: +36 74 511920 • Honlap: szdeszki.pte.hu • E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu 

Kelemen Endre Egészségügyi Technikum és Szakképző Iskola 
(Szekszárd)           OM: 203379
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foglalkozó iskolája, ahol a jogelőd iskolák törekvéseit őrizve és fejlesztve folyamatos a két területen 
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Technikumi képzéseinkben az általános műveltséget megala-
pozó közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 
folyik.

A 9. és 10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, majd az ágazati 
alapvizsga után kell a szakmaválasztást, szakmairányt véglegesíteni.

A 11.-12. évfolyamon a közismereti tárgyak tanulása mellett már 
szakirányú oktatás is folyik.

A rendes érettségit megelőzően 12. év végén előrehozott érettsé-
git tesznek a technikumban tanulók: magyar nyelv és irodalom, ma-
tematika, történelem tantárgyakból.

A 13. év végén érettségiznek idegen nyelvből és választott szak-
mairánynak megfelelő szakmai vizsgát tesznek!

A Technikum egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit:
• érettségit ad,
• nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mert a szakmai 

vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy,
• a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít!

A 9. és 10. évfolyamon járó ágazati alapoktatás ösztöndíja a tanév 
első napján érvényes legkisebb munkabér 5%-a. A felsőbb évfolya-
mokon a tanulmányi eredménytől függően munkaszerződéssel biz-
tosítja a gyakorlóhely a magasabb összegű ösztöndíjat!

Újdonság az is, hogy a szakmai vizsgát követően, annak eredményé-
től függően egyszeri pályakezdési juttatásra is számíthatnak a frissen 
végzett szakemberek, amelynek mértéke 150-300 ezer forint között lesz.

Tanulóink idegen nyelvként angol vagy német nyelv között vá-
laszthatnak.

Felvételi követelmény: felvételi vizsga nincs. Az általános isko-
lából hozott 7. év végi és 8. félévi magyar nyelv, irodalom, történe-
lem, matematika, idegen nyelv, biológia jegyeket vesszük figyelembe. 
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Az alkalmassági követelmények vizsgálata az adott ágazat szak-
képesítésének Képzési és Kimeneti Követelményeinek előírása sze-
rint történik.

Iskolánk a következő tanévben (2022/2023) 3 ágazatban ter-
vezi a képzések indítását!

• Egészségügyi ágazat
• Szociális ágazat
• Sport ágazat

TECHNIKUMI KÉPZÉS 8. OSZTÁLYT VÉGZETTEKNEK

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT

Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a le-
endő szakembereket, akik a betegápolás és gondozás, a különböző 
diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat. 

Tevékenységüket team tagjaként gyakorolják, hiszen együtt, egy-
más munkáját támogatva lehetnek eredményesek a gyógyító tevé-
kenységben. A team tagjai orvosok, gyógytornászok, pszichológusok 
és a középfokú szakképzettségű szakemberek. 
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Az ágazatban végzettek feladata az egyes korosztályok egészsé-
gének megőrzése, betegségének megelőzése, betegek, sérültek ellá-
tása, ápolása, gondozása, a betegek felépülésének támogatása.

A képzés során az ápolás, az asszisztencia, az egészségügyi la-
boratóriumi munka és a rehabilitáció területeivel ismerkedhetnek 
meg a fiatalok. 

Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon – kórházak-
ban, klinikákon, rendelőintézetekben, rehabilitációs intézetekben, 
illetve a mentőszolgálatnál – sajátíthatják el a magas szintű szak-
mai ismereteket. A duális képzés idején a gyakorlóhelyek munkaszer-
ződést kötnek a tanulókkal, így az ösztöndíjat munkabér váltja fel.

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a segítő szemlélet és a 
felelősségvállalás egészséges, illetve beteg embertársainkért.

Az egészségügyi technikumi képzés a közismereti tartalmak mel-
lett 10 szakképesítés területen 40 szakmairányban kínál lehetősé-
get a szakképzettség megszerzésére. 

A szakképzés új struktúrájából adódóan a tanulóknak csak 10. osz-
tály után kell szakmairányt választani, az ágazati alapvizsga után.

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEI:
A VÁLASZTHATÓSÁG LÉTSZÁMFÜGGŐ

EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT – TECHNIKUM

Szakképesítés Szakmairány Képzési 
idő

Általános ápoló okleveles technikus képzés 6 év
Egészségügyi 
asszisztens

Audiológiai asszisztens
Endoszkópos asszisztens
Fogászati asszisztens 
Gyógyszertári asszisztens 
Kardiológiai és angiológiai asszisztens
Klinikai neurofiziológiai asszisztens
Perioperatív asszisztens
Radiográfiai asszisztens

5 év
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Egészségügyi 
laboráns

Klinikai laboratóriumi asszisztens
Szövettani asszisztens

5 év

Klinikai labora-
tóriumi szakasz-
szisztens

Hematológiai és transzfuziológiai szakasz-
szisztens
Kémiai laboratóriumi szakasszisztens
Mikrobiológiai szakasszisztens

6 év

Mentőápoló - 5 év
Perioperatív 
szakasszisztens

Aneszteziológiai szakasszisztens 
Műtéti szakasszisztens

6 év

Radiográfiai  
szakasszisztens

CT/MR szakasszisztens 
Nukleáris medicina szakasszisztens
Intervenciós szakasszisztens 
Sugárterápiás szakasszisztens

6 év

Rehabilitációs 
terapeuta

Fizioterápiás asszisztens
Gyógymasszőr

5 év

Szövettani sza-
kasszisztens

Citológiai szakasszisztens
Immunhisztokémiai, hisztokémiai és mole-
kuláris biológiai szakasszisztens

6 év

Az egészségügyi ellátás hivatás! Az ágazat szakképesítéseinek 
jelentős része hiányszakma, mely mindig biztos elhelyezkedési 
lehetőséget kínált az egészségügyi szakképesítéssel rendelke-
zők számára.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

Az ágazat a gyermekjóléti alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellá-
tást is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz 
és a szociális ellátáshoz tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.

A képzések a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egész-
ségügyi, szociális és gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. Az ismere-
tek elsajátítása lehetővé teszi a három év alatti gyermekek testi és pszi-
chés szükségleteinek kielégítését, nevelését, fejlődésének támogatását. 

A képzést követően a fiatal segítségre, támogatásra szoruló gyer-
mekek, fiatalok, valamint az egészségügyi, mentális és/vagy szociá-
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lis problémákkal, beilleszkedési nehézségekkel küzdő egyének, csa-
ládok és közösségek szakszerű ellátását lesz képes megvalósítani. 

Az ágazat részéről a problémákhoz, szükségletekhez igazodó szol-
gáltatások biztosítása, a testi, szellemi és szociális jólét megterem-
tése a cél.

A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, gondozás, 
nevelés és esetkezelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év 
alatti kisgyermek személyes, szociális és kognitív kompetenciáinak, 
fejlődésének támogatásával.

Elsajátítják az alkalmazásukhoz szükséges ismereteket, készségeket. 
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben – ideértve a nevelő-
szülői hálózatokat is –, javítóintézetekben, valamint a szociális intéz-
ményekben eltöltött gyakorlatokon betekintést nyernek a működésbe, 
megismerik az összetett ellátórendszer sajátosságait, az ellátottakkal 
kapcsolatos szakmai tevékenységek általános és speciális elemeit.

A tanulók fejlődése, felnőtté válása során növekszik önismeretük, 
önmagukkal és másokkal szembeni felelősségtudatuk. Fejlődik em-
patikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és ké-
pessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, 
a folyamatos megújulásra és fejlődésre. 
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Képessé válnak a segítségnyújtásra, szükség esetén folyamatos 
támasz biztosítására és az ágazatot jellemző értékek – az emberi 
jogok és gyermeki jogok –, a humánum, az embertársunk irányába 
tanúsított tisztelet és elfogadás – képviseletére.

SZOCIÁLIS ÁGAZAT VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEI

SZOCIÁLIS ÁGAZAT – TECHNIKUM

Szakképesítés Képzési 
idő Tagozatkód

Kisgyermekgondozó-, nevelő 5 év 0200

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens 5 év 0201
Szociális és rehabilitációs szakgondozó 5 év 0202

SPORT ÁGAZAT

A Sport ágazat 5 éves képzései, amely érettségi és technikusi vég-
zettség megszerzésével zárul.

Az ágazatban tanulók tevékenysége a lakosság fittségi állapotá-
nak javítására szolgál, népszerűsíti az egészséges életmódot, egész-
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ségmegőrzést és mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy 
megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatá-
nak, a fizikai állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot.

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben 
ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat 
is ellát. Sport rendezvények szervezését végzik.

Adott sport ágazatban megtanítja a sportág verseny- és játéksza-
bályait. Értékeli a sportolók teljesítményét, korszerű módszerekkel 
fejleszti teljesítőképességüket.

SPORT ÁGAZAT VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPESÍTÉSEI

SPORT ÁGAZAT – TECHNIKUM
Szakképesítés Képzési idő Tagozatkód

Fitness-wellness instruktor 5 év 0300

Sportedző (a sportág megjelölésével) – 
sportszervező

5 év 0301

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN

A szakképző iskolai képzésekben először a szociális ágazat alapis-
mereteit kell elsajátítani. A 9. osztály ágazati alapvizsgája után kell 
a szakmairányt kiválasztani.

A 9. osztályban általános szakképzési ösztöndíjat kap a tanuló, 
majd a végleges szakmairány választása után az ösztöndíjat szak-
képzési munkaszerződés váltja fel. Így a képzés 2.-3. évében a tanu-
lás mellett már rendszeres jövedelme lesz a tanulónak, tanulmányi 
eredménytől függően.
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VÁLASZTHATÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK

Szakképesítés Képzési idő Tagozatkód
Gyermek- és ifjúsági felügyelő 3 év 0400
Szociális ápoló és gondozó 3 év 0401

GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI FELÜGYELŐ

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzé-
sével zárul.
A Gyermek- és ifjúsági felügyelő közreműködik a gyermek és fiatal 
számára bentlakásos ellátást biztosító gyermekjóléti alapellátási és 
gyermekvédelmi szakellátási intézmény, javítóintézet gondozási, 
nevelési és fejlesztési tevékenységeinek szervezésében, megvalósí-
tásában és háztartási feladatok ellátásában.

SZOCIÁLIS ÁPOLÓ ÉS GONDOZÓ

A szociális ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzé-
sével zárul.

A Szociális ápoló és gondozó bentlakást vagy nappali ellátást biz-
tosító intézményekben, illetve az ellátást igénylő otthoni környe-
zetében, gondozói munkakörben végzi tevékenységét. Életkoruk, 
egészségi, mentális vagy fizikai állapotuk miatt segítségre szoruló 
személyeket ápol és gondoz.

Pályaválasztással kapcsolatos tervezett rendezvényeink:
Rendezvény Dátum
Nyílt nap 2022. október 28. péntek
Nyílt nap 2022. november 18. péntek

Egyeztetés után más időpontban is várjuk az érdeklődőket!

Ha kérdésed van, írj vagy hívj bátran!
E-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu
Tel.:74/511-920
Mobil: 06-30/829-8150 PTE Kelemen Endre
Honlap: www.szdeszki.pte.hu
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PILLICH FERENC AKADÉMIA  
Szakképző iskola

(OM: 201800) szakiskola2011@gmail.com
Simontornya, Szent István kir.u. 2. 7081  • 06 74 680 078

0001
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakközép-
iskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi te-
rületre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelent-
kezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; Mezőgazdaság és erdészet 
ágazat; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesí-
tés(ek) megszerzése: Gazda 408111704 

10.évfolyamtól A szakma szakmairányai: Állattenyésztő, Lovász, Növényter-
mesztő

0002
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakkö-
zépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmá-
nyi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; Kreatív ágazat; a 
szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 
megszerzése: Divatszabó 407231603

0003
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakkö-
zépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmá-
nyi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; Mezőgazdaság és 
erdészet ágazat; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 
szakképesítés(ek) megszerzése: Kertész 408121705

0004
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható); szakkö-
zépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmá-
nyi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; kereskedelem-mar-
keting, üzleti adminisztráció; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet 
a következő szakképesítés(ek) megszerzése: Kereskedelmi értékesítő 404161302 

Tavasszal személyesen szóban tájékoztatjuk a környező iskolákat, valamint tájé-
koztatókat küldünk ki. Június hónapban 3 napon keresztül felvételi elbeszélgetés 
keretében iratkozhatnak be hozzánk a tanulók. Az Általános Iskolai tanulmányi 
eredményeket, a szakmákhoz való képességeket vizsgálva.
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SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA

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 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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni diákja-
inkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni.

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampol-
gárt szeretnénk nevelni.

A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismere-
tek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az oktatott 
szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk.

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a kör-
nyezeti nevelésre is.

SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

IIsskkoollaa  ttöörrttéénneettee,,  lleeíírrááss  

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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni 

diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 

állampolgárt szeretnénk nevelni. 

A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 

ismeretek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az 

oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a 

környezeti nevelésre is.

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
SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

IIsskkoollaa  ttöörrttéénneettee,,  lleeíírrááss  
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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk nevelni. A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a környezeti nevelésre is.

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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SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ 
MŰVÉSZETI ISKOLA

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 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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni diákja-
inkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni.

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampol-
gárt szeretnénk nevelni.

A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismere-
tek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az oktatott 
szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk.

ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a kör-
nyezeti nevelésre is.

SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni 

diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 

Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó 

állampolgárt szeretnénk nevelni. 

A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati 

ismeretek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az 

oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a 

környezeti nevelésre is.

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
SZEKSZÁRDI KOLPING KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

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, és ezt az értéket kívánjuk megtalálni diákjainkban, és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk nevelni. A szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a környezeti nevelésre is.

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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IIsskkoollaa  ttöörrttéénneettee,,  lleeíírrááss  
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ismeretek tanítása, így válik hatékonnyá oktató-nevelő munkánk. Az 

oktatott szakmák mindegyikéhez saját tanműhellyel rendelkezünk. 

Ökoiskolaként nagy hangsúlyt fektetünk a fenntarthatóságra, a 

környezeti nevelésre is.

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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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

Szakképzésben kertész, divatszabó, szociális ápoló és gondozó, szakács, 
szárazépítő valamint gyermek- és ifjúsági felügyelő szakmát szerezhet-
nek a tanulók három év alatt.

Szakiskolai képzésben a sajátos nevelési igényű fiataloknak ajánlunk 
részszakképesítéseket. Két tanév alatt lehet valaki szakácssegéd, számí-
tógépes adatrögzítő, lakástextil-készítő, háztartásvezető vagy parkgon-
dozó. Fejlesztő pedagógusaink, gyógypedagógusaink és szociálpedagó-
gusaink órarendbe beépített kis csoportos foglalkozás keretében segítik 
ezen tanulók fejlődését.

Gimnáziumi képzés: esti tagozaton négy év alatt gimnáziumi érettsé-
gire való felkészítést vállalunk a munka és/vagy család mellett tanulni 
vágyók számára. Az érettségi letétele után lehetőség van a felsőoktatás-
ban való továbbtanulásra.

Művészeti Iskola: intézményünk az országban 14 telephelyen folytat 
művészeti tevékenységet moderntánc, társastánc, néptánc, illetve szín- 
és bábművészeti ágakban. Diákjaink a fellépéseken és a versenyeken is 
szép eredményekkel szerepelnek.

Esti tagozat: A gimnázium mellett a szakképzéseinket is biztosítjuk a 
felnőttek számára esti tagozaton. A képzési idő 2-3-4 év is lehet, az elő-
képzettségtől függően.

Fakultatív programok: Minden tanévben szervezünk kerékpár- és 
gyalogostúrát, kirándulásokat, színház- vagy hangverseny-látogatást. 
Ezen kívül részt veszünk számos programban, pályázatban, versenyben, 
önkéntes munkában, melyekkel színesítjük a tanulóink mindennapjait 
lehetőséget adva ezzel önmaguk és a világ megismerésére is.
Ehhez adunk biztatást és támaszt, melyhez a keresztény értékek megis-
merése is nagyban hozzájárul.

Minden leendő diákot szeretettel várunk  
a családias szellemű közösségünkbe,  
mert nálunk a Te napod is felragyog!
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AA  SSZZAAKKMMÁÁDD    
AA  HHOOLLNNAAPPOODD!!  

AA  SSZZAAKKMMÁÁDD  AA  HHOOLLNNAAPPOODD!!  

RRóólluunnkk  

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum Tolna megye nyolc szakképző intézmény-
ének tevékenységét irányítja, fogja össze és segíti. A hozzánk tartozó iskolák 
kínálata sokrétű, szinte minden pályaválasztás előtt álló diáknak, valamint 
munka mellett tanuló felnőttnek tudunk szakmát kínálni. Ezzel a színes palettá-
val nemcsak a szakmatanulás iránt érdeklődők igényeit tudjuk kielégíteni, de 
Tolna megye, valamint a dél-dunántúli régió munkaerőpiaci igényeit is.  

Célunk továbbra is az, hogy iskoláinkkal meghatározóak legyünk mind a fiata-
lok, mind  a felnőttek oktatása, képzése területén. Ehhez a feltételek adottak: 
intézményeink jól felszerelt tanműhelyekkel, jól képzett, magas kvalitású okta-
tókkal várják a tanulókat és tanulni vágyó felnőtteket, akik bizonyítványuk 
megszerzése után szakmailag jól felkészülten, a változásokra nyitottan meg 
tudnak felelni a munkaerőpiac kihívásainak.  

TTeecchhnniikkuummii  kkééppzzééss  

Az 5 éves technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető 
technikusi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves 
képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Matematikából, ma-
gyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a tananyagtartalmat, 
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ugyanolyan óraszámban kell elsajátítaniuk a diákok-
nak, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti 
tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás.  

Szakmát az ágazati ismereteket adó 9-10. évfolyam 
elvégzése után választanak a tanulók. Szakmai  
oktatásuk ettől kezdve vagy továbbra is intézményi 
keretek között vagy duális formában, vállalati  
környezetben zajlik.  Ötödik érettségi tantárgyat  
viszont nem kell választaniuk, mivel a szakmai  
vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé és az 
emelt szintű érettségi vizsgát tanúsít.  

Az öt év elvégzése után a diákok egyszerre kapják 
kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi  
oklevelet, továbbá nyelvvizsga megszerzésére is  
lehetőségük van. A technikumban végzettek jelentős 
előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, 
a szakirányú továbbtanulásnál.  

SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa    

A hároméves szakképző iskola tanulói az ágazati 
ismereteket adó első év után választanak szakmát. A 
következő két évben duális képzés formájában, első-
sorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudják elsajátí-
tani a szakmai ismereteket, szerezhetnek gyakorla-
tot.  

ÖÖsszzttöönnddííjj  mmiinnddeennkkiinneekk  

A szakképzési rendszer megújulásával együtt beve-
zetésre került az új ösztöndíjrendszer. A szakképző 
iskolában és a technikumban minden diák ösztöndí-
jat kap tanulmányai alatt, amelyet a sikeres szakmai 
vizsgát követően egyszeri pályakezdési támogatás 
egészít ki, melynek mértéke elérheti a 300 000 forin-
tot is. Az ösztöndíj mértéke az ágazati alapoktatás 
ideje alatt a szakképző iskolában a 2022/2023. tan-
évben mintegy 16 000 forint, a technikumban 8 000 
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forint havonta. A két iskolatípusba járó diákok ösztöndíja között azért van  
különbség, mert a technikumban ez a fajta képzés két évig, a szakképző intéz-
ményben egy évig tart.  

TTaannuullóósszzeerrzzőőddééss  hheellyyeetttt  mmuunnkkaasszzeerrzzőőddééss  

A szakirányú oktatásban a tanulószerződést felváltó szakképzési munkaszerző-
dés megteremti annak a lehetőségét, hogy a duális képzésben a fiatalok havonta 
mintegy 100 ezer forintos munkajövedelemhez jussanak. A tanuló a szakképzé-
si munkaszerződés időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való  
jogosultság szempontjából munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak  
minősül, a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek, 
munkabére nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. 

OOrriieennttáácciióóss  éévv,,  kkoommppeetteenncciiaa--ffeejjlleesszzttőő  éévv  

Az orientációs, kompetencia fejlesztő év azoknak a fiataloknak jelent alternatí-
vát, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát kompe-
tenciahiánnyal fejezik be. Feladata kompetenciák felmérésére alapozott fejlesz-
tés. A szakképző iskolába való belépésnek feltétele, hogy rendelkezzen a tanuló 
azokkal az alapkompetenciákkal, melyek alapvetően szükségesek a szakma  
elsajátításához.  

TToovváábbbbii  rréésszzlleetteekkrrőőll  aa  wwwwww..ttmmsszzcc..hhuu  hhoonnllaappoonn  ttáájjéékkoozzóóddhhaatt!!  

 

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7100, Szekszárd,  
Széchenyi u. 2-14. 

Telefon: 06-70/374-0769 
E-mail: centrum@tmszc.hu  

Honlap: www.tmszc.hu  
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A Tolna Megyei SZC Ady Endre Technikum és Kol-
légium Tolna megye legnagyobb szakképző intéz-
ménye. Az iskola története 1928-ig vezethető visz-

sza, amikor megalakult Szekszárdon az Ipari Tanonciskola.  Elsődleges felada-
tunk  most is a műszaki és szolgáltatóipari szakemberek képzése, de megjelenik 
kínálatunkban a rendészeti és a honvédelmi képzési terület is. 

A megújult szakképzési rendszer adta keretek között az érettségi, a szakma-
szerzés és a továbbtanulás felé egyaránt nyitva áll az út a jelentkezők előtt. Év-
folyamainkra már a nyolcadik osztály elvégzése után várjuk a diákokat. Techni-
kumunk és szakképző iskolai osztályaink a felnőttek számára is képzési lehető-
séget biztosítanak rövidebb, rugalmas szervezésű, duális formájú szakmaszer-

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  AAddyy  EEnnddrree  
TTeecchhnniikkuumm  ééss  KKoollllééggiiuumm  
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zési lehetőséggel, korábbi tudásuk beszámí-
tásával.  

Technikumunkban az elmúlt években lezaj-
lott fejlesztéseknek köszönhetően kiváló 
feltételek adottak a színvonalas oktatáshoz. 
Okostantermünkben a modern IT technoló-
giákkal ismerkedhetnek meg közelebbről 
diákjaink.  Gyártásszimulációs eszközünk 
révén már a legkorszerűbb módon tudjuk 
modellezni a gyártásban használatos gépek 
működését. A Szépészet ágazat tanulói telje-
sen felújított, a kor elvárásainak megfelelő 
szalonokat idéző felszereltségű tanműhe-
lyekben tehetnek szert gyakorlati alapisme-
retekre. Megújul gépjármű diagnosztikai 
tanműhelyünk is, amely alkalmas lesz arra, 
hogy benne a 21. századi elvárásoknak meg-
felelő járműipari alapismeretekre tegye-
nek szert a diákok, legyen szó akár benzi-
nes, hibrid vagy tisztán elektromos meg-
hajtású technológiáról.   

Tanulóinkkal igény szerint egyénileg is 
foglalkozunk. Intézményünkben működik 
a „Felelős vagyok érted” Alapítvány és a 
Diákélet Egyesület, amelyek segítségével 
támogatást tudunk adni a jól tanuló, illet-
ve a rászoruló diákoknak, sportolási lehe-
tőségeket, versenynevezési díjakat, kultu-
rális rendezvények belépőjét finanszírozzuk, kirándulásokhoz adunk támoga-
tást. 

Iskolánk fiú- és lánykollégiummal, konyhával és ebédlővel rendelkezik. Az isko-
la területén található a fiúkollégiumunk, ahol 100 tanuló elhelyezésére is van 
lehetőség. A lányok a Holub utcában található lánykollégiumban kaphatnak 
színvonalas szállást kétágyas szobákban. Iskolánkban biztosítjuk a sportolás 
lehetőségét. 
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TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree    
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
  

TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus  
• Elektronika és elektrotechnika ágazat: Erősáramú elektrotechnikus vagy 

Ipari informatikai technikus  
• Honvédelem ágazat: Honvéd kadét/gépjármű mechatronikai technikus 

(szerviz szakirány), logisztikai technikus, honvédelmi igazgatási ügyintéző 
• Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus  
• Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus  
• Specializált gép- és járműgyártás ágazat: : Gépjármű mechatronikai techni-

kus  vagy Mechatronikai technikus  
• Szépészet ágazat: Fodrász vagy Kozmetikus technikus vagy Kéz- és lábápo-

ló technikus  
  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))      
• Elektronika és elektrotechnika ágazat: Villanyszerelő  
• Építőipar ágazat: Kőműves vagy Bádogos vagy Burkoló  vagy Ács  
• Gépészet ágazat: Gépi és CNC forgácsoló vagy Hegesztő  
• Gépészet ágazat:  CNC-programozó (4 év) 
• Specializált gép- és járműgyártás ágazat: Gépjármű mechatronikus vagy 

Járműfényező  vagy Karosszérialakatos   
  
  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéé--
kkoozzóóddjjoonn  hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőősséé--
ggeeiinnkkeenn  22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7100 Szekszárd,  
Széchenyi u. 2-14. 

Telefon: +36-74-529-333 
E-mail: titkarsag@adyendre.tmszc.hu 
Honlap: https://adyendre.tmszc.hu/ 

 

 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC    
AAppáácczzaaii  CCsseerree  JJáánnooss    
TTeecchhnniikkuumm  ééss  KKoollllééggiiuumm  

Iskolánk több mint 100 éves múltra tekint vissza. 1915-ben a 
Szent Orsolya-rend megalapította a polgári leányiskoláját, 
majd alig egy évtizeddel később, 1927-ben a Dombóvári Szent 
Orsolya-rendi Tanítóképző Intézet kezdte meg működését, 
amely az 1948-as államosításig működött. Intézményünk az 
1955/56-os tanévtől viseli az Apáczai Csere János nevet.   

A száz év egyben a jövő záloga is. A Tolna Megyei SZC Apáczai Csere János Tech-
nikum és Kollégium az az iskola, amely hű hagyományaihoz, képes megújulni, 
értéket közvetíteni, a mai diák nyelvén beszélni és cselekedni.  

A tehetséges és a nehézségekkel küzdő tanulókkal való foglalkozásra egyaránt 
nagy figyelmet fordítunk.  
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A magas színvonalú oktatási munkához jól 
felszerelt szaktantermek, okostanterem, a 
kor követelményeinek megfelelő infra-
struktúra és technika áll rendelkezésünkre. 
A természettudományok oktatásában nagy 
segítségünkre van korszerűen felszerelt 
laborunk.  

Magyar nagyvállalatok támogatásával és 
együttműködésével, duális képzési keretek 
között képzünk szakembereket, akik a végzettség megszerzése mellett biztos 

elhelyezkedésre és megélhetésre szá-
míthatnak.    

A vidéki tanulók magas színvonalú, fel-
újított kollégiumban tölthetik el a  
diákéveket, ahol számos szabadidős  
tevékenység közül választhatnak a  
rekreáció és a pihenés óráiban. 

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  

TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Vasútforgalmi szolgálattevő technikus  
• Elektronika és elektrotechnika: Közlekedésautomatikai technikus  
• Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
• Informatika és távközlés ágazat: Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus 
• Rendészet és közszolgálat ágazat: Közszolgálati technikus 
• Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus 
• Gépészet ágazat: Vasútijármű-szerelő technikus 
• Oktatás ágazat: Oktatási szakasszisztens    
 
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóódd--
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ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7200 Dombóvár,  
Arany János tér 21. 

Telefon: +36-74-466-929 
E-mail: titkarsag@apaczai.tmszc.hu 
Honlap: https://apaczai.tmszc.hu/ 

 

 

A Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum törté-
netének kezdete több mint száz évre, egészen 1921. 
szeptember 14-ig, az iskola ünnepélyes megnyitásáig 

nyúlik vissza. Az intézmény 1928 elején vette fel Bezerédj István nevét, akinek 
főként közgazdasági tevékenysége adta meg a jogcímet ahhoz, hogy nevének 
viselésével azóta is hódolhassunk emlékének. 

Fennállása óta gazdasági képzéseket folytató, KERI-ként közismert intézmé-
nyünk jelentős múltra tekint vissza. A mindenkor érvényes kereskedelmi isme-
reteket nyújtó oktatási-képzési kínálat a munkaerőpiac igényeinek megfelelően 
folyamatosan változik, megújul. A feladatok ugyan változnak, de a cél minden-
kor ugyanaz marad, a jó munkakultúrával, korszerű ismeretekkel rendelkező 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC      
BBeezzeerrééddjj  IIssttvváánn  TTeecchhnniikkuumm    
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szakemberek képzése, olyan modern ágazatok-
kal, mint a gazdálkodás és menedzsment, illetve 
a közlekedés és szállítmányozás. 

A kor elvárásainak megfelelő infrastruktúrával  
rendelkező intézményünkben, jól felszerelt  
szaktantermeinkben, tanműhelyeinkben és  
tanirodáinkban, magasabb évfolyamokon  
pedig a duális képzőhelyeken diákjaink jól 
használható szakmai tudást szerezhetnek.  

A megszerzett ismeretek gyakorlatban való 
alkalmazását, elmélyítését szolgálják a külön-
féle kiállításokon, versenyeken való bemutat-
kozások. Tanulóink számára tehetséggondozó 
szakköröket, foglalkozásokat szervezünk.  

Az iskolai programok körét  színesítik az aktív  
diákönkormányzatunk által szervezett rendez-
vények is.   

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  vagy  Vállal-
kozási ügyviteli ügyintéző 

• Kereskedelem ágazat: Kereskedő és webáruházi technikus vagy Idegen nyelvű ipari 
és kereskedelmi technikus 

• Közlekedés és szállítmányozás ágazat: Logisztikai technikus vagy Közlekedés-
üzemvitel-ellátó technikus 

SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa    ((33  éévveess  kkééppzzééss))  

• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő 

    
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóóddjjoonn  
hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  22002222..  
ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7100 Szekszárd,  
Szent László u. 8-12.  

Telefon: +36-74-315-177  
E-mail: titkarsag@bezeredj.tmszc.hu 
Honlap: https://bezeredj.tmszc.hu/ 

 

 

A Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Vendéglátó és Turisztikai 
Technikum és Szakképző Iskola vár minden tanulót, aki a turiz-
mus vagy a vendéglátás terén képzeli el jövőjét. Iskolánk jelentős 
szakmai hagyományokkal bír. Célunk, hogy sokrétű, jól használ-
ható tudást biztosítsunk tanulóinknak, akik a jövő vendéglátó, 

illetve turisztikai szakemberei lesznek. 

Célunk eléréshez a megyében egyedülálló infrastruktúra áll rendelkezésünkre 
teljesen megújult Hunyadi utcai épületünkben. A legmodernebb technikát kép-
viselő eszközökkel felszerelt tankonyhával, tanétteremmel, két cukrászati tan-
műhellyel rendelkezünk, ahol ágazati alapoktatásban részesülnek tanulóink. 
Korszerű berendezések, eszközök és bútorzat, modern informatikatermek, in-
teraktív táblák, jól felszerelt könyvtár segítik a tanulni vágyókat az ismeretszer-

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  HHuunnyyaaddii  
MMááttyyááss  VVeennddééggllááttóó  ééss    
TTuurriisszzttiikkaaii  TTeecchhnniikkuumm  ééss  
SSzzaakkkkééppzzőő  IIsskkoollaa    
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zésben.  Tanulóink modern, esztétikus, komfortos környezetben folytathatják 
tanulmányaikat. 

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

Jól tanuló diákjaink a „Jövő Vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány jóvol-
tából pályázati támogatást is kapnak. A Vendéglátó iskola büszke tehetséges 
tanulóira, mindig nagy hangsúlyt fektetett a szakmájukban kiemelkedően telje-
sítő fiatalok támogatására, versenyeztetésére.  

Az iskola profiljából adódóan régi és eredményes kapcsolatokat ápol a város és 
a megye több településének vendéglátó vállalkozásaival, akik tanulóinkat fog-
lalkoztatják és támogatják.  

Minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi elhelyezést. 

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  

TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász szaktechnikus vagy Szakács szak-
technikus vagy Turisztikai technikus vagy Vendégtéri szaktechnikus 

SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  
• Turizmus-vendéglátás ágazat:  Pincér-vendégtéri szakember  vagy Cukrász 

vagy Szakács  
OOrriieennttáácciióóss  éévv  ((11  éévv))  
Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak pedagógiájával, szemé-
lyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással újítja meg a diákok 
képzését. Az orientációs évet követően a tanulók a középfokú 
oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.   
  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoo--
zzóóddjjoonn  hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  
22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7100 Szekszárd,  
Hunyadi u. 7. 

Telefon: +36-70-331-7238 
E-mail: info@vendeglato.tmszc.hu 

Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu/ 

 

 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskola 
kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Paksi Atomerőmű bővítése kap-
csán jó szakemberekre van szüksége a térségnek. A környék vállal-
kozásaival rendkívül szoros együttműködésben állunk, így a duális 
képzés feltételei adottak. Az élethosszig tartó tanulás iskolánk alap-

vető filozófiájává vált azzal, hogy a felnőttek szakmai oktatásában részt vevők 
száma és a tanulható szakmák palettája is évről évre növekszik. Intézményünk 
rugalmasságra, vállalkozó kedvre, kreativitásra, tanulásra és újratanulásra ké-
szíti fel tanulóinkat. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC    
II..  IIssttvváánn  SSzzaakkkkééppzzőő  IIsskkoollaa  
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zésben.  Tanulóink modern, esztétikus, komfortos környezetben folytathatják 
tanulmányaikat. 

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

Jól tanuló diákjaink a „Jövő Vendéglátóipari szakembereiért” Alapítvány jóvol-
tából pályázati támogatást is kapnak. A Vendéglátó iskola büszke tehetséges 
tanulóira, mindig nagy hangsúlyt fektetett a szakmájukban kiemelkedően telje-
sítő fiatalok támogatására, versenyeztetésére.  

Az iskola profiljából adódóan régi és eredményes kapcsolatokat ápol a város és 
a megye több településének vendéglátó vállalkozásaival, akik tanulóinkat fog-
lalkoztatják és támogatják.  

Minden jelentkező számára biztosítunk kollégiumi elhelyezést. 

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  

TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász szaktechnikus vagy Szakács szak-
technikus vagy Turisztikai technikus vagy Vendégtéri szaktechnikus 

SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  
• Turizmus-vendéglátás ágazat:  Pincér-vendégtéri szakember  vagy Cukrász 

vagy Szakács  
OOrriieennttáácciióóss  éévv  ((11  éévv))  
Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak pedagógiájával, szemé-
lyes pályaorientációval és életpálya-tanácsadással újítja meg a diákok 
képzését. Az orientációs évet követően a tanulók a középfokú 
oktatás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.   
  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoo--
zzóóddjjoonn  hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  
22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7100 Szekszárd,  
Hunyadi u. 7. 

Telefon: +36-70-331-7238 
E-mail: info@vendeglato.tmszc.hu 

Honlap: https://vendeglato.tmszc.hu/ 

 

 

A Tolna Megyei Szakképzési Centrum I. István Szakképző Iskola 
kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Paksi Atomerőmű bővítése kap-
csán jó szakemberekre van szüksége a térségnek. A környék vállal-
kozásaival rendkívül szoros együttműködésben állunk, így a duális 
képzés feltételei adottak. Az élethosszig tartó tanulás iskolánk alap-

vető filozófiájává vált azzal, hogy a felnőttek szakmai oktatásában részt vevők 
száma és a tanulható szakmák palettája is évről évre növekszik. Intézményünk 
rugalmasságra, vállalkozó kedvre, kreativitásra, tanulásra és újratanulásra ké-
szíti fel tanulóinkat. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC    
II..  IIssttvváánn  SSzzaakkkkééppzzőő  IIsskkoollaa  
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SSppeecciiáálliiss  lleehheettőőssééggeekk  iisskkoolláánnkkbbaann  

Orientációs év 

 Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak 
pedagógiájával, személyes pályaorientációval és élet-
pálya-tanácsadással újítja meg a diákok képzését. Az 
orientációs évet követően a tanulók a középfokú okta-
tás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.  

Dobbantó program, képzési idő: 1 év  

A Dobbantó program keretében alapkompetencia-
fejlesztés folyik, amelynek célja, hogy az általános iskolát 
nem befejező, de 16. életévüket betöltött fiatalokat  
felkészítse a szakmatanulásra. A programban résztvevők 
ösztöndíjban részesülnek.  

Műhelyiskola,  képzési idő: 6-24 hónap  

A 16. életévüket betöltött tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek, tanulmá-
nyaik ideje alatt ösztöndíjban részesülnek.  

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  
• Építőipar ágazat: Ács vagy Kőműves vagy Festő, mázoló, tapétázó  
• Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  
• Szociális ágazat: Gyermek- és ifjúsági felügyelő  
  
OOrriieennttáácciióóss  éévv  ((11  éévv))  

• Azoknak a diákoknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, 
vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal 
fejezik be. 

  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóóddjjoonn  
hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  22002222..  ookkttóó--
bbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7030 Paks, Iskola u. 7.  
Telefon: +36-75-311-278  

E-mail: titkarsag@iistvan.tmszc.hu  
Honlap: https://iistvan.tmszc.hu/ 

 

 

Intézményünket családias légkör jellemzi, aminek előnyeit a  
felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói szemé-
lyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk. Mindenkire odafi-
gyelő nevelői-oktatói munka jellemzi szakképző intézményünket. 
Az oktatótestület legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tanulók 

egyéni képességeit kibontakoztassa, személyre szabott támogatást nyújtson tanul-
mányaikban és egyéb területen is.  

Fő képzési irányunk a Gépészet, a Turizmus-vendéglátás és a Kereskedelem ágazat. 
Figyelemmel követjük a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszünk, 
hogy diákjaink a szakmaszerzés után lakóhelyükhöz közel találjanak munkahelyet. 
Dunaföldváron és környékén mindig szükség van gépész szakemberekre, ezért a 
szerkezetlakatos és a hegesztő szakmai oktatás évek óta képzési profilunk része. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  MMaaggyyaarr  
LLáásszzllóó  SSzzaakkkkééppzzőő  IIsskkoollaa    
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SSppeecciiáálliiss  lleehheettőőssééggeekk  iisskkoolláánnkkbbaann  

Orientációs év 

 Az előkészítő (orientációs) év az egyéni tanulási utak 
pedagógiájával, személyes pályaorientációval és élet-
pálya-tanácsadással újítja meg a diákok képzését. Az 
orientációs évet követően a tanulók a középfokú okta-
tás bármely szintjébe bekapcsolódhatnak.  

Dobbantó program, képzési idő: 1 év  

A Dobbantó program keretében alapkompetencia-
fejlesztés folyik, amelynek célja, hogy az általános iskolát 
nem befejező, de 16. életévüket betöltött fiatalokat  
felkészítse a szakmatanulásra. A programban résztvevők 
ösztöndíjban részesülnek.  

Műhelyiskola,  képzési idő: 6-24 hónap  

A 16. életévüket betöltött tanulók 6-24 hónap alatt részszakmát szerezhetnek, tanulmá-
nyaik ideje alatt ösztöndíjban részesülnek.  

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  
• Építőipar ágazat: Ács vagy Kőműves vagy Festő, mázoló, tapétázó  
• Gépészet ágazat: Hegesztő vagy Épület- és szerkezetlakatos  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  
• Szociális ágazat: Gyermek- és ifjúsági felügyelő  
  
OOrriieennttáácciióóss  éévv  ((11  éévv))  

• Azoknak a diákoknak, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, 
vagy az általános iskolát kompetenciahiánnyal 
fejezik be. 

  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóóddjjoonn  
hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  22002222..  ookkttóó--
bbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7030 Paks, Iskola u. 7.  
Telefon: +36-75-311-278  

E-mail: titkarsag@iistvan.tmszc.hu  
Honlap: https://iistvan.tmszc.hu/ 

 

 

Intézményünket családias légkör jellemzi, aminek előnyeit a  
felzárkóztatásban, a tehetséggondozásban, illetve a tanulói szemé-
lyiség megismerésében is hasznosítani tudjuk. Mindenkire odafi-
gyelő nevelői-oktatói munka jellemzi szakképző intézményünket. 
Az oktatótestület legfontosabb feladatának tekinti, hogy a tanulók 

egyéni képességeit kibontakoztassa, személyre szabott támogatást nyújtson tanul-
mányaikban és egyéb területen is.  

Fő képzési irányunk a Gépészet, a Turizmus-vendéglátás és a Kereskedelem ágazat. 
Figyelemmel követjük a gazdaság, a munkaerőpiac igényeit, és arra törekszünk, 
hogy diákjaink a szakmaszerzés után lakóhelyükhöz közel találjanak munkahelyet. 
Dunaföldváron és környékén mindig szükség van gépész szakemberekre, ezért a 
szerkezetlakatos és a hegesztő szakmai oktatás évek óta képzési profilunk része. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  MMaaggyyaarr  
LLáásszzllóó  SSzzaakkkkééppzzőő  IIsskkoollaa    



46

 

 

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  

• Gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos vagy Hegesztő  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  
• Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász vagy Pincér-

vendégtéri szakember vagy  Szakács  
 
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéé--
kkoozzóóddjjoonn  hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggee--
iinnkkeenn  22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7020 Dunaföldvár,  
Templom u. 9.  

Telefon: +36-75-677-032  
E-mail: titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu 
Honlap: https://magyarlaszlo.tmszc.hu/   

Iskolánk jól felszerelt saját tankonyhá-
val, tanétteremmel, tanműhellyel 
rendelkezik. A tanulmányok elmélyíté-
se, a tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink számára 
többletórákat biztosítunk, továbbá ér-
deklődési körök szerint szakköröket, 
tehetséggondozó csoportokat szerve-
zünk.  

Tehetséges diákjaink jó eredményeket 
érnek el a szakmai és közismereti ta-
nulmányi versenyeken. Végzőseink 
sikeresen szerepelnek a szakmai vizs-
gákon és megállják helyüket a munka 
világában is. A mindennapokat iskolai 
rendezvények, kirándulások, túrák és 
színházlátogatások teszik színesebbé. 

Intézményünkbe a felvétel tanulmányi 
eredmény alapján történik, de egész-
ségügyi alkalmassági követelmények-
nek is meg kell felelniük a hozzánk je-
lentkezőknek. 

 

 

 

Iskolánk Bonyhádon, a Perczelek városában található 
immár több mint 75 éve. Célunk, hogy tanulóinkat 
eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi 

vizsgákra, a felsőoktatásra. Arra törekszünk, hogy kreatív, innovatív, a világra 
nyitott, egyéni teljesítményre és csapatmunkára egyaránt képes, korszerű, több 
területen is mobilizálható tudással rendelkező szakembereket képezzünk.  

Iskolánkban kiemelt szerepet játszik az egyéni törődés, mentorálás, fejlesztés, 
differenciálás, valamint felzárkóztatás.  

Iskolai életünkben hangsúlyosan szerepel az informatikai ismeretek oktatása és 
az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. Tanítványainkat magas szinten ké-
szítjük fel az érettségire a közismereti tárgyakból, és a felsőfokú oktatási intéz-
ményekbe felvételizni szándékozó tanulók számára biztosítjuk igény szerint 
az emelt óraszámú képzést. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  PPeerrcczzeell  
MMóórr  TTeecchhnniikkuumm  ééss  KKoollllééggiiuumm    
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TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))  

• Gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos vagy Hegesztő  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  
• Turizmus-vendéglátás ágazat: Cukrász vagy Pincér-

vendégtéri szakember vagy  Szakács  
 
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéé--
kkoozzóóddjjoonn  hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggee--
iinnkkeenn  22002222..  ookkttóóbbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7020 Dunaföldvár,  
Templom u. 9.  

Telefon: +36-75-677-032  
E-mail: titkarsag@magyarlaszlo.tmszc.hu 
Honlap: https://magyarlaszlo.tmszc.hu/   

Iskolánk jól felszerelt saját tankonyhá-
val, tanétteremmel, tanműhellyel 
rendelkezik. A tanulmányok elmélyíté-
se, a tantárgyi versenyekre való felké-
szülés érdekében diákjaink számára 
többletórákat biztosítunk, továbbá ér-
deklődési körök szerint szakköröket, 
tehetséggondozó csoportokat szerve-
zünk.  

Tehetséges diákjaink jó eredményeket 
érnek el a szakmai és közismereti ta-
nulmányi versenyeken. Végzőseink 
sikeresen szerepelnek a szakmai vizs-
gákon és megállják helyüket a munka 
világában is. A mindennapokat iskolai 
rendezvények, kirándulások, túrák és 
színházlátogatások teszik színesebbé. 

Intézményünkbe a felvétel tanulmányi 
eredmény alapján történik, de egész-
ségügyi alkalmassági követelmények-
nek is meg kell felelniük a hozzánk je-
lentkezőknek. 

 

 

 

Iskolánk Bonyhádon, a Perczelek városában található 
immár több mint 75 éve. Célunk, hogy tanulóinkat 
eredményesen készítsük fel a szakmai és érettségi 

vizsgákra, a felsőoktatásra. Arra törekszünk, hogy kreatív, innovatív, a világra 
nyitott, egyéni teljesítményre és csapatmunkára egyaránt képes, korszerű, több 
területen is mobilizálható tudással rendelkező szakembereket képezzünk.  

Iskolánkban kiemelt szerepet játszik az egyéni törődés, mentorálás, fejlesztés, 
differenciálás, valamint felzárkóztatás.  

Iskolai életünkben hangsúlyosan szerepel az informatikai ismeretek oktatása és 
az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. Tanítványainkat magas szinten ké-
szítjük fel az érettségire a közismereti tárgyakból, és a felsőfokú oktatási intéz-
ményekbe felvételizni szándékozó tanulók számára biztosítjuk igény szerint 
az emelt óraszámú képzést. 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC  PPeerrcczzeell  
MMóórr  TTeecchhnniikkuumm  ééss  KKoollllééggiiuumm    
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A gyakorlati oktatás feltételeit intézményünk 
az építészeti, gépészeti, faipari, kereskedelmi 
és szociális szakképesítések területén a 9. 
évfolyamokban az iskolai tanműhelyekben, 
demonstrációs tantermekben biztosítja, a 
felsőbb évfolyamokban pedig minden tanuló 
számára duális képzési lehetőséget biztosít. 

Az elmúlt években jelentős fejlesztések való-
sultak meg iskolánkban, melyek az infrastruktúrát és oktatás tárgyi feltétel-
rendszerét is érintették. Diákjainkat megújult épületben, modern, komfortos 
környezetben várjuk. Ugyanez mondható el kollégiumunkról is. 

Intézményünk Örökös Ökoiskola címmel büszkélkedhet, képzési rendszerünkbe 
és szabadidős tevékenységeinkbe is beépítjük a környezettudatos magatartásra 
való nevelést. 

TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Épületgépészet ágazat: Épületgépész technikus 
• Fa- és bútoripar ágazat: Faipari technikus 
• Gazdálkodás és menedzsment ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalko-

zási ügyviteli ügyintéző 
• Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
• Sport ágazat: Sportedző - sportszervező 
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))    
• Épületgépészet ágazat: Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 
• Fa- és bútoripar ágazat: Asztalos  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő 
• Szociális ágazat: Szociális ápoló és gondozó 
  
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóóddjjoonn  
hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  22002222..  ookkttóó--
bbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7150 Bonyhád,  
Jókai u. 3. 

Telefon: +36-74-451-424 
E-mail: perczel@perczel.tmszc.hu 

Honlap: https://perczel.tmszc.hu/ 

 

 

A Tolna Megyei SZC Vályi Péter Szakképző Iskola és Kollégium 
Tamási és környéke legnagyobb középiskolája. Az iskolaépület a 
sportcsarnokkal, a kollégiummal együtt színvonalas körülménye-
ket biztosít. Magas színvonalon berendezett 3D labor, informati-
kai szaktantermek és szakmai tantermek állnak tanulóink  

rendelkezésére. Az ágazati alapoktatáshoz megfelelő tanműhelyekkel rendelke-
zünk, az ágazati alapvizsgákat követően duális partnereinkkel együttműködve 
folytatjuk diákjaink oktatását.  

Intézményünkben általános iskolát végzett tanulók, érettségizett fiatalok szá-
mára folytatunk technikumi és szakképző iskolai szakképzési tevékenységet és 
a felnőtteknek is kínálunk tanulási lehetőségeket.  

A szakmai oktatás területei igazodnak a munkaerőpiaci követelményekhez.  
Tanulóinknak széles ágazati szakmai alaptudást és a foglalkoztatók által elvárt 

TToollnnaa  MMeeggyyeeii  SSZZCC    
VVáállyyii  PPéétteerr    SSzzaakkkkééppzzőő    
IIsskkoollaa  ééss  KKoollllééggiiuumm  
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TTeerrvveezzeetttt  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattuunnkk  aa  22002233//22002244--eess  ttaannéévvrree  
((áággaazzaattookk  ééss    sszzaakkmmaaii  kkiimmeenneetteekk))  
TTeecchhnniikkuumm  ((55  éévveess  kkééppzzééss))  

• Informatika és távközlés ágazat: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 
technikus 

• Turizmus -vendéglátás ágazat: Vendégtéri szaktechnikus  
SSzzaakkkkééppzzőő  iisskkoollaa  ((33  éévveess  kkééppzzééss))   

• Építőipar ágazat: Festő, mázoló, tapétázó vagy Kőműves 
• Gépészet ágazat: Épület- és szerkezetlakatos vagy Hegesztő  
• Kereskedelem ágazat: Kereskedelmi értékesítő  
• Turizmus-vendéglátás ágazat: Pincér-vendégtéri 

szakember vagy Szakács 
 
IIsskkoolláánnkk  vvéégglleeggeess  kkééppzzééssii  kkíínnáállaattáárróóll  ttáájjéékkoozzóóddjjoonn  
hhoonnllaappuunnkkoonn,,  iilllleettvvee  eelléérrhheettőőssééggeeiinnkkeenn  22002222..  ookkttóó--
bbeerr  2200--ttóóll!!  

EElléérrhheettőőssééggeekk 

Cím: 7090 Tamási,  
Deák F. u. 6-8.  

Telefon: +36-74-471-127  
Email: valyi@valyipeter.tmszc.hu  

Honlap: https://valyipeter.tmszc.hu/   

kompetenciákat nyújtunk. Sok évti-
zedes hagyomány kötelez bennünket 
arra, hogy a fiatal diákokból olyan 
szakembereket neveljünk, akik  
nemcsak a választott szakmájukban, 
hanem az életben is megállják a  
helyüket.  

A szabadidő hasznos eltöltéséhez is 
kedvező feltételeket biztosítunk.  
Impozáns aulánk sokszínű kulturális 
programok szervezésére nyújt lehetőséget, a Kindl Kupolagalériában rendsze-
resen szervezünk képzőművészeti kiállításokat.  Színvonalas feltételek mellett 
működik diáksport egyesületünk, szakkörök, iskolai rendezvények színesítik a 
programokat.  

Tanulóinkat különféle pályázatokon, versenyeken való részvételre ösztönözzük. 
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működünk 2019 márciusa óta és biztosít-
juk diákjaink komplex tehetséggondozó programokban való részvételét. 
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GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK –  
GYAKORLATI HELYEK BEMUTATÁSA
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ALISCA AUTÓCENTRUM KFT.

CÉG RÖVID BEMUTATÁSA:

Az ALISCA AUTÓCENTRUM KFT. ŠKODA és SEAT Márkakereskedés és Szer-
viz 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:
• autószerelő
• karosszérialakatos
• járműfényező

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

57

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:
• autószerelő
• karosszérialakatos
• járműfényező

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

- autószerelő 
- karosszérialakatos 
- járműfényező 

Elérhetőségek: 

telefon: 74/528-260 

e-mail: zsszaszy@aliscaauto.hu
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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 boltunkat. A vállalkozásnak két telephelye van: Hőgyészen, és Szakályban. 

Élelmiszer  és vegyiáru kiskereskedelemmel foglalkozunk.

A vállalkozásban 9 fő dolgozik.

TANULHATÓ SZAKMÁK:

• Kereskedelmi értékesítő 
(404161302)

Elérhetőségek:
Máté Attiláné (ügyvezető)
Bolt: 7191 Hőgyész, Fő utca 5.
Telefon: 74/489-960
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BARTA CÉGCSOPORT-BARTA AUTÓ 2000 KFT.

Cég rövid bemutatása:

Cégünk a Barta Autó 2000 Kft a Barta Cégcsoport tagja, egyik fő vállalata. A 
Barta Cégcsoport kétgenerációs családi központi irányítású, kimagasló autós 
múlttal rendelkező vállalat együttes. A magyarországi hazai, valamint a nem-
zetközi autókereskedelemben is jelentős szerepet játszik. Egyedi autókereskede-
lem szemléletű bérautós ágazatot üzemeltet Magyarországon. E mellett gépjár-
műflotta kezelőként, márkakereskedő és márkaszerviz üzemeltetőként is jelen 
van a magyarországi autóspiacon. Családi vállalkozásként működik, melynek 
okaként a családi értékekre és humán alapokra nagy hangsúlyt fektet

Az idei évben elkezdtük a szakmunkás tanulók gyakorlati képzését, a tanulható 
szakmákat folyamatosan bővítjük, várjuk a tanulásra nyitott fiatalok   jelentkezését!

TANULHATÓ SZAKMÁK:

• Karosszérialakatos

Elérhetőségek:

Sára Judit 
06204871549
sara.judit@suzukibarta.hu
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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

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

Minőség és élmény nem csak a vendégek számára.

Egy hely, ahol csúcsminőségű eszközökkel dolgozva ismerkedhetsz meg a sza-
kácsművészettel, de felszolgálóként is megtudhatsz mindent a profi kiszolgálás-
ról, és italkészítésről. 

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• szakács
• pincér-vendégtéri szakember

Jelentkezés: 
Donautica Étterem és Hotel ****Superior
Fadd-Dombori, Dunasor 53. 
Tel.: +36 30 190 3296
sales@donautica.hu

A Donautica várja 

a jövo legjobb szakembereit!
,,
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EKHNATON KFT.

Deákné Antal Évi kozmetikus mester vagyok. Társas vállalkozóként a Nefertiti 
Szépségszalont vezetem, melyet 1993-ban nyitottam Őcsényben, a Széchenyi u. 
69. szám alatt. Pályám kezdetén szakmai tudásomat az akkori legjobb oktatók-
tól sajátíthattam el. Azóta megannyi továbbképzés elvégzését igazoló oklevéllel 
rendelkezem és a jövőben is törekszem átvenni a legújabb kezelési eljárásokat.
Kozmetikámban a nyugalom szigetét teremtettem meg egy exkluzív, egyedül-
álló környezetben. A minőséget a szépségápolásban világelső cégek termékei 
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Szenvedélyem a munkám, mely egyben a hobbim is. 

„A szépség nem álom, a szépség minden Nő számára 
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TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Kozmetikus technikus 
(510122103)

Elérhetőségek:
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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ve indítom vizsgázni tanulóimat. A tanulóképzésben többmint tíz éve veszek 
részt. Szenvedélyem a munkám, mely egyben a hobbim is. Büszkén mondha-
tom, hogy végzett tanulóim, azóta már sikeres kozmetikusok.
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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, kar-

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

tűzjelző) telepítése
•  Klímák, napelemes energiatermelő rendszerek kialakítása

GYAKORLATI HELYET BIZTOSÍTUNK:
• nappali rendszerű villanyszerelő 
• villamosmérnök (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

Néhány referenciánkNéhány referenciánk
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ERMIBAU CUKISÁGOK TANMŰHELY

Az Ermibau Cukivarázs Tancukrászat 2018 szeptembe-
rében nyitotta meg kapuit az első Cukrász tanuló év-
folyamnak. Tanulóink modern, jól felszerelt tankony-
hában, igényes vidám környezetben, és szakmailag jól 
felkészült Oktatók segítségével sajátíthatják el a Cuk-
rászat alapjait. Nagy hangsúlyt fektetünk a diabetikus, 
glutén – laktóz- és a minden mentes sütemények el-
készítésére, melyekre egyre nagyobb az igény, ez egy 
plussz tudást, amit csak itt nálunk sajátíthattok el. Fo-
lyamatos termékbemutatókkal, igyekszünk még 
érdekesebbé tenni az amúgy is izgalmas, csodás 
Cukrász szakmát, ahol a tradicionális Krémesek, 
Zserbók, Mignomok mellett, új és modern süte-
ményeket készíthetsz Zila és Tart fórmákban.

Ha szeretnél Te is belépni a Varázslatos sütemé-
nyek világába ITT a helyed!

Amit hoznod kell a Cukivarázs tancukiba: az öt-
leteidet, a kreativitásodat a Cukrász szakma irán-
ti elhivatottságodat. 

Amit Mi ígérünk: ha kellő alázattal, és tudás-
vággyal lépsz be hozzánk, mi segítünk kiaknázni 
a benned rejlő Mestercukrászt!

Jelentkezz még ma az alábbi elérhetőségeken!
Személyesen: Ermibau Kft.
7200. Dombóvár Árpád u. 61.
Telefonon: 0620-441-35-75 • e-mailen: cuki@ermibau.hu  
• Facebook:  Ermibau Cukivarázs, Cukivarázs fagyizó
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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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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: 06/30-9468-898
Tel.: 0674/550-042
e-mail: nagyk9@gmail.com
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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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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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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: 06/30-9468-898
Tel.: 0674/550-042
e-mail: nagyk9@gmail.com
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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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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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FASTRON HUNGARIA KFT.

A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzet-
közi 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, elektromecha-
nikai szerelésekre, induktív alkatrészek gyártására 
és egyéb összeszerelési tevékenységekre.

A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási 
technológiákkal (CNC stancolás, lézer kivágás) külön-
böző fém alapanyagokból ipari készülékházakat és belső 
alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes folyamata 
megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesztés, festés is.
Forgácsoló üzemünkben modern CNC vezértelt esz-

terga és marógépekkel végzünk megmunkálást.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi és CNC forgácsoló (407151007)
• CNC programozó (407151001)
• Gépésztechnikus (507151005)
• Gépgyártás-technológiai technikus 
(507151006)
• Logisztikai technikus (510411506),
• Villanyszerelő (407130407)
• Erősáramú elektrotechnikus

Elérhetőségek:
7130, Tolna, Gém u. 1.
Tel.: 74/540-313, 20/241-7717
e-mail: karrier@fastron.co.hu 
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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 

FASTRON HUNGARIA KFT.

A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzet-
közi 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, elektro-
mechanikai szerelésekre, induktív alkatrészek 
gyártására. 

A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási 
technológiákkal (CNC stancolás, lézer kivágás) kü-
lönböző fém alapanyagokból ipari készülékházakat és 
belső alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes 
folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesz-
tés, festés is.

A szerszámüzem elsősorban a cég termelését 
szolgálja ki, de külső megrendelésekre is készül-
nek 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 
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Fastron	Hungaria	Kft.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségek: 
 

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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Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 

 

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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Fastron	Hungaria	Kft.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségek: 
 

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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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 

FASTRON HUNGARIA KFT.

A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzet-
közi 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, elektro-
mechanikai szerelésekre, induktív alkatrészek 
gyártására. 

A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási 
technológiákkal (CNC stancolás, lézer kivágás) kü-
lönböző fém alapanyagokból ipari készülékházakat és 
belső alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes 
folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesz-
tés, festés is.

A szerszámüzem elsősorban a cég termelését 
szolgálja ki, de külső megrendelésekre is készül-
nek 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 
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Fastron	Hungaria	Kft.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségek: 
 

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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Tanulható szakmák: 

 
 
 
 
 
 
Elérhetőségek: 

 

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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Fastron	Hungaria	Kft.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 

Elérhetőségek: 
 

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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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 

FASTRON HUNGARIA KFT.

A FASTRON Hungaria Kft. 1993 óta a nemzet-
közi 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, elektro-
mechanikai szerelésekre, induktív alkatrészek 
gyártására. 

A mechanika gyáregység automatizált lemezkivágási 
technológiákkal (CNC stancolás, lézer kivágás) kü-
lönböző fém alapanyagokból ipari készülékházakat és 
belső alkatrészeket gyárt. A fémmegmunkálás teljes 
folyamata megtalálható: pl. a fúrás, hajlítás, hegesz-
tés, festés is.

A szerszámüzem elsősorban a cég termelését 
szolgálja ki, de külső megrendelésekre is készül-
nek 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 
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Elérhetőségek: 
 

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. 
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FERROPATENT GROUP

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 ke-
retén belül kamatoztathatod, ahol ehhez a 
leg-korszerűbb technológia és géppark áll 
rendelkezésre (láng-és plazma-vágó gépek, 
szemcseszóró berendezés, lézervágó, egyengető, 
élhajlító, CNC vezérlésű fűrészgép). Munkátokat 
tapasztalatokkal rendelkező, elkötelezett szakok-
tatók segítik, akik a gyakorlati fogások elsajátítása 
mellett, a szakma szeretetét és az iránti elhivatott-
ságot is megtanítják a dolgozni akaró fiataloknak. 
Nálunk megtanulod a felelősségteljes munkavég-
zést, 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:
Ferropatent Zrt. 7100 Szekszárd, Bátaszéki út 70.
Telefon: Balázsné Dulai Anita / Munka és bérügyintéző 
+3674/505-944
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- 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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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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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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Éttermünk fő profilja a napi déli menüztetés, helyben 
fogyasztással, elvitellel és kiszállítással is, illetve A’la 
Carte étlapunk további kínálatot biztosít a beülni 
vágyóknak. E mellett különböző rendezvények teljes 
körű lebonyolítását is vállaljuk. Legyen szó 
születésnapról, osztálytalálkozóról, ballagási 
ünnepségről vagy csak egy baráti összejövetelről. 
Felszolgálóként nálunk megtanulhatod a pincérkedés 
mellett a kávékészítés, kevert italok vagy akár egy 
frissítő limonádé elkészítését is. Szakácsként pedig az 
ételek elkészítésének folyamatát. 
Szakképzett és sok éves munkatapasztalattal 
rendelkező szakácsaink és felszolgálóink több éve 
segítik tanulóink sikeres felkészülését. 
 
Ha felkeltettük érdeklődésedet, várjuk 
jelentkezésedet!       
 
Tanulható szakmák: szakács és pincér, vendéglátás-turizmus 
 
  
EElléérrhheettőőssééggeekk::  
7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 
Kapcsolattartó: Szabó Adrienn 20/669-27-55 
Email:  info@amaetterem.hu 
Weboldal: www.amaryllisetterem.hu 
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HILCZ ÉS FIA KFT.  
MAZDA–SSANGYONG–IVECO-UTÁNFUTÓ  
MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ

Cég rövid bemutatása:
A Hilcz és Fia Kft. Kakasdon 1989-ben alakult családi vállalkozás.
33 éve foglalkozunk Járművekkel és a fő tevékenységünk a Mazda Ssangyong 
Iveco és utánfutó Márkakereskedés és Márkaszerviz. Autószalonunkban: Új és 
Használt járművek értékesítése, finanszírozása, biztosítási ügyintézése. Szer-
vizünkben: Az időszakos szervizelésen kívül gépjárművek teljes körű javításá-
val 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
• Gépjármű értékesítő • Gépjármű értékesítési asszisztens

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

74

HILCZ ÉS FIA KFT MAZDA – IVECO – OPEL 

MÁRKAKERESKEDÉS ÉS MÁRKASZERVIZ

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 generálo-

zásával 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	M
árkaszerviz	

 

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 állás lehetőséget is biztosítunk.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi és CNC forgácsoló (407151007)

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

75

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 állás lehetőséget 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 
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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 

75

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 állás lehetőséget 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 
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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 
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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 állás lehetőséget 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 
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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 

75

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 állás lehetőséget 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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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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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 

KISS ÉPÜLETGÉPÉSZ KFT.

Cég rövid bemutatása:
Családi vállalkozásból a régió egyik legna-
gyobb épületgépészeti vállalkozásává nőtte ki 
magát a Kiss Épületgépész Kft. Cégünk 4 üz-
letágat működtet Tamási székhellyel: épületgé-
pészet, magasépítés, mély- és közműépítés, va-
lamint technológiai szerelés.

A szakértelem mellett munkáinkat a magas szín-
vonal és kiváló minőség jellemzi, amely garantál-
ja megrendelőink elégedettségét.

Magas színvonalú oktatással várjuk diákjainkat. 
A jó tanulmányi eredményt díjazzuk!

TANULHATÓ SZAKMÁK:
Az alábbi szakmákban tudunk tanulókat fogadni:
• Épületgépész technikus
• Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő

Elérhetőségek:
7090 Tamási, Deák Ferenc u. 9.
Tel.: 74/471-143
E-mail: info@kissepuletgepeszkft.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 üzlet-
hálózathoz csatlakozva Magyarország 
Dél-dunántúli Régiójában, Tolna me-
gye legnagyobb lefedettségű Coop háló-
zataként 41 üzletet üzemeltetünk Tamá-
si, Gyönk, Simontornya, Tolna, Bátaszék 
és Dombóvár vonzáskörzetében. Saját 
működtetésű tamási sütőüzemünk leg-
fontosabb feladata az üzleteink napi, 
többszöri színvonalas kiszolgálása friss 
pékáruval. Ezenkívül intézmények, ön-
kormányzatok, magánkereskedők ré-
szére értékesítjük termékeinket.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• kereskedelmi értékesítő, kereskedő és webáruházi technikus
• pék

Elérhetőségek:
Kop-Ka Zrt. Központi Irodája
7090 Tamási, Szabadság utca 33.
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
• Gépgyártás-technológiai technikus
• Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
• Gépi és CNC forgácsoló

Elérhetőségek:
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.

Cég rövid bemutatása:
Vállalkozásunk 2005 óta foglalkozik 
tanulók szakmai képzésével, mely 
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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: 06-74/465-832
Mobil: 06-70/866-0458
E-mail: korekft@dravanet.hu
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Cég 
rövid 

bemutatása:
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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 gépek. 
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.
06/74/510-588
info@lugmair.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.
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TANULHATÓ SZAKMÁK:
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• Hegesztő

Elérhetőségek:
7100 Szekszárd Páskum u. 5.
06/74/510-588
info@lugmair.hu
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A Lugmair Szekszárd Kft 1992-ben alakult. Fő profilja 

acélszerkezetek gyártása, de egyedi igényeket is kiszolgálunk 

különböző lakatos szerkezetekkel. 
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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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� Épület és szerkezetlakatos � Hegesztő 
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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, Dunaszentgyör-
gyön, Gerjenben, Tengelicen, Bogyiszlón, Zombán és Őcsényben találhatóak na-
gyobb, a tanulók számára, a szakma elsajátításához mindenben megfelelő üzle-
teink. 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 se-
gítséget megadnak, hogy a fiatalok elsajátítsák az élelmiszer eladó szakma min-
den fontos részletét. Tanulóink közül többen is már kollégáink közé tartoznak.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Élelmiszer eladó

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

Merkl Krisztina, mint egyéni vállalkozó üzemeltetem a Tolna megyében mű-
ködő CBA Élelmiszer üzleteket. 1999-ben indítottam vállalkozásomat, és azó-
ta 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. Tanu-
lóink 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, 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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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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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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MERKL KRISZTINA

Merkl Krisztina, mint egyéni vállalkozó üzemeltetem a Tolna megyében mű-
ködő CBA Élelmiszer üzleteket. 1999-ben indítottam vállalkozásomat, és azó-
ta 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. Tanu-
lóink 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, 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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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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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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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 
elvégzünk. 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

85

1 

 

Mester	Szakképzési,	Átképzési
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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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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 

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 
elvégzünk. 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

1 
 

Miklós	József	Asztalos	Mester	
 

 

              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanulható szakmák: 
 
 
 
 
 
 

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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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 

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 
elvégzünk. 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 8. 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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AUTÓCITY SZEKSZÁRD

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

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

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos

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

Az AutóCityZrt. szekszárdi szervize felkészült, folyamatosan kép-
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•  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: +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 
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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:
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Email: autocity@autocityszekszard.hu
Web: www.autocityszekszard.hu
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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 

1 
 

AutóCityZrt.	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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AUTóCITy ZRT.

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

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

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria lakatos

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

LA PERLA SZÉPSÉGSZALON –  
PAÁL ZSUZSANNA

1987 óta dolgozom kozmetikusként és 1992 óta adom át tudásom diákjaimnak.
Számos elismerésben részesültem az évek során.
A La Perla Szépségszalon exkluzív 70 m2-es üzlete számos professzionális gép-
pel felszerelt, így tanulóim a legmodernebb képzést kapják. Szakmai versenye-
ken méretjük tudásunk.
Kiváló kozmetikusok kerülnek ki a kezem alól. Büszke vagyok rájuk.
A kapcsolatunk ott nem ér véget amikor végez a diákom. Ez a kapcsolat egy 
életre szól. Bármikor számíthatnak rám.
Jó magam is folyamatos képzéseken veszek részt, hogy a szakmám legjobbja legyek.
Amit nálam tanulhatsz az a sminkelés, arcdiagnosztizálás utáni bőrápolás, 
waxo lás, test kezelések és a legmodernebb gépi kezelések. 
Betekintést nyerhetsz a tetoválásba és megtanulhatod szempilla építést. 

Tanulható szakma:
• Kozmetikus

A képzés után lehetsz
• Sminkes
• Tetováló
• Szempilla stylist is

Elérhetőségek:
Paál Zsuzsanna kozmetikus mester 
06 70/319-5686
7100, Szekszárd Kölcsey ltp 4. 
06 70/319-5686  
www.laperlaszepsegszalon.hu 
facebook: /laperlaszepsegszalon
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LA PERLA SZÉPSÉgSZALON –  
PAÁL ZSUZSANNA

28 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. Jelenleg az Image termékcsaládot is szívesen használom,mert gyö-

nyörű bőröket tudok varázsolni vele.Itt is nyertem már több szakmai díjat.

Egyedülállóan nagy gépparkkal rendelkezem,így sok rétű tudást szerezhetsz 

szalonomban.

Sminkelek, smink tetoválok, 3-4D szempilla stylist és oktató vagyok. Igaz érett-

ségi után tudsz hozzám jelentkezni, de már most eldöntheted és készülhetsz 

erre az OKJ-s szakmára. 

Elérhetőségek:
Paál Zsuzsanna kozmetikus mester 06 70/319-5686

7100, Szekszárd Kölcsey ltp 4. • 06 70/319-5686  

• www.laperlaszepsegszalon.hu • facebook: /laperlaszepsegszalon
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Elérhetőségek: 
 

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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PAKSI HALÁSZCSÁRDA

Paks, mint egykori halászfalu, messze föl-
dön híres halászlevéről. Az erre járók a tra-
dicionális halászlevet az 1968-ban – mint-
egy 60 méter magas löszdomb lábánál épült 
–Halászcsárdánkban kóstolhatják meg, 
amely a 6. sz. főútról könnyedén megköze-
líthető. A 2007-ben teljesen felújított épület 
160–170 fő befogadására alkalmas. 

Télen-nyáron nyitva tartunk. A 100 fő befogadására alkalmas épület mellett a 
vendégek rendelkezésére áll egy 25 fős különterem is. Emellett a Dunára nyíló, 
csodálatos panorámát ígérő 60 fős teraszon is helyet foglalhatnak, ahol rossz idő 
esetén nyitható üvegfal védi vendégeinket. Étlapunk igyekszik az igényekhez al-
kalmazkodni, halászleveink mellett halpörköltet, sült halakat, sertés- és baromfi-
húsokból készült fogásokat is kínálunk. Éttermünk 2008-ban bekerült a TOP 100 
Étterem közé.

Az állandó szolgáltatások mellett vállaljuk családi rendezvények, lakodalmak, ál-
lófogadások, céges rendezvények, bankettek bel- és kültéri helyszínnel való teljes 
körű szervezését, lebonyolítását, csoportok fogadását.

Tanulható szakmák:
• szakács 
• pincér

Elérhetőségek:
Paksi Halászcsárda 
Üzemeltető: Volf József 
Telefon: 75/311-272 
Email: Postmaster@paksihalasz.t-online.hu
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Tanulható szakmák: 
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Email: Postmaster@paksihalasz.t-online.hu 

 



77

MARCIPÁN CUKRÁSZDA

Cukrász leszek…!
Mikor pályaválasztás elött álltam azt gondoltam ez egy 
könnyű, kreatív szakma.
Állok majd egy asztal mellett, feldíszítgetem a tortákat és 
kész… J
Elárulom ez nem ilyen. Nagyon sokrétű, összetett mun-
kafolyamatok végeredményéből áll össze egy-egy desz-
szert, torta vagy fagylalt.
De megéri a fáradtságot. Hozzájárulunk családok ünne-
peihez, fontos eseményeikhez az életünkben, de akár cé-
gek az általunk készített termékekkel ajándékozzák meg a 
partnereiket. Ezáltal az ország különböző pontjaira juttat-
hatjuk el a termékeinket.
Kitartó munkával, sok szorgalommal nagyszerű eredmé-
nyeket érhetünk el, lehetőség van a folyamatos fejlődésre 
a szakma újdonságainak megismerésére.
Üzletünk 1988-óta működik az ország közepén Duna-
földváron, bátran mondhatjuk, hogy országosan ismert 
és elismert Cukrászda vagyunk.
Ha te is azt gondolod, hogy ’CUKRÁSZ LESZEK’ akkor 
gyere hozzánk tanulni.

Elérhetőségek:
Nagy László Cukrászmester, 
Marcipán Cukrászda
Dunaföldvár Béke tér 3. 
percipan@percipan.hu 
+3675-541-055
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SOLVARO

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 legmo-
dernebb technikának, mint lézerberendezések 
vagy mélyhúzó prések, sőt még robotokat is be-
vetünk a gyártás során. Nálunk a fémmegmun-
kálás 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.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi fogácsoló 
• Szerszámkészítő

Elérhetőségek:
Hanol Teréz
Pénzügyi- és személyügyi vezető
7100 Szekszárd, Aranytó u.4.
Telefon: 74/504-071 • 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. 
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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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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
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SOLVARO

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 legmo-
dernebb technikának, mint lézerberendezések 
vagy mélyhúzó prések, sőt még robotokat is be-
vetünk a gyártás során. Nálunk a fémmegmun-
kálás 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.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi fogácsoló 
• Szerszámkészítő

Elérhetőségek:
Hanol Teréz
Pénzügyi- és személyügyi vezető
7100 Szekszárd, Aranytó u.4.
Telefon: 74/504-071 • 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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Tanulható szakmák: 
Gépi fogácsoló  
Szerszámkészítő 

 

Elérhetőségek: 
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ajtókomponensei. A termelés Szekszárdon helyet ad a legmodernebb 
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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 
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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 
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lehetősége vár. Miért van jövője egy fémmegmunkáló szakmának? 
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képzéssel  és saját ötletekkel  a képzési időszak után is érdekes 
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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: 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 

SPINNER HUNGÁRIA KFT.

Cég rövid bemutatása:
 Cégünk a SPINNER csoport tagjaként 
szekszárdi telephelyén kábelcsatlako-
zó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és 
csatlakozókat gyárt. A gépkezelőink ál-
tal legyártott termékek a világ minden 
táján különféle radarrendszerekbe, repü-
lőgépekbe, autókba és telekommuniká-
ciós hálózatokba épülnek be. Változatos 
gépparkkal rendelkezünk. Csarnokaink-
ban találhatók régi típusú esztergagépek 
és modern CNC vezérlésű esztergák is, a 
nálunk elhelyezkedni akaró leendő szak-
munkásoknak lehetősége van a szakma 
fogásait minden téren elsajátítani. Akit ér-
dekel a fémmegmunkálás, a modern gyár-
tógépek, a folyamatos fejlődési lehetőség 
és a versenyképes kereset, annak ideális 
választás az általunk képviselt szakma. 

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Elérhetőségek:
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: 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 
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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. 
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SOLVARO

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 legmo-
dernebb technikának, mint lézerberendezések 
vagy mélyhúzó prések, sőt még robotokat is be-
vetünk a gyártás során. Nálunk a fémmegmun-
kálás 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.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi fogácsoló 
• Szerszámkészítő

Elérhetőségek:
Hanol Teréz
Pénzügyi- és személyügyi vezető
7100 Szekszárd, Aranytó u.4.
Telefon: 74/504-071 • 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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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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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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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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SOLVARO

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 legmo-
dernebb technikának, mint lézerberendezések 
vagy mélyhúzó prések, sőt még robotokat is be-
vetünk a gyártás során. Nálunk a fémmegmun-
kálás 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.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi fogácsoló 
• Szerszámkészítő

Elérhetőségek:
Hanol Teréz
Pénzügyi- és személyügyi vezető
7100 Szekszárd, Aranytó u.4.
Telefon: 74/504-071 • 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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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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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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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  

SPINNER HUNGÁRIA KFT.

Cég rövid bemutatása:
 Cégünk a SPINNER csoport tagjaként 
szekszárdi telephelyén kábelcsatlako-
zó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és 
csatlakozókat gyárt. A gépkezelőink ál-
tal legyártott termékek a világ minden 
táján különféle radarrendszerekbe, repü-
lőgépekbe, autókba és telekommuniká-
ciós hálózatokba épülnek be. Változatos 
gépparkkal rendelkezünk. Csarnokaink-
ban találhatók régi típusú esztergagépek 
és modern CNC vezérlésű esztergák is, a 
nálunk elhelyezkedni akaró leendő szak-
munkásoknak lehetősége van a szakma 
fogásait minden téren elsajátítani. Akit ér-
dekel a fémmegmunkálás, a modern gyár-
tógépek, a folyamatos fejlődési lehetőség 
és a versenyképes kereset, annak ideális 
választás az általunk képviselt szakma. 

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• Gépi és CNC forgácsoló (407151007)

Elérhetőségek:
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: 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 

SPINNER HUNGÁRIA KFT.

Cég rövid bemutatása:
 Cégünk a SPINNER csoport tagjaként 
szekszárdi telephelyén kábelcsatlako-
zó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és 
csatlakozókat gyárt. A gépkezelőink ál-
tal legyártott termékek a világ minden 
táján különféle radarrendszerekbe, repü-
lőgépekbe, autókba és telekommuniká-
ciós hálózatokba épülnek be. Változatos 
gépparkkal rendelkezünk. Csarnokaink-
ban találhatók régi típusú esztergagépek 
és modern CNC vezérlésű esztergák is, a 
nálunk elhelyezkedni akaró leendő szak-
munkásoknak lehetősége van a szakma 
fogásait minden téren elsajátítani. Akit ér-
dekel a fémmegmunkálás, a modern gyár-
tógépek, a folyamatos fejlődési lehetőség 
és a versenyképes kereset, annak ideális 
választás az általunk képviselt szakma. 

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Elérhetőségek:
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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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: 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 

SPINNER HUNGÁRIA KFT.

Cég rövid bemutatása:
 Cégünk a SPINNER csoport tagjaként 
szekszárdi telephelyén kábelcsatlako-
zó elemeket, forgácsolt alkatrészeket és 
csatlakozókat gyárt. A gépkezelőink ál-
tal legyártott termékek a világ minden 
táján különféle radarrendszerekbe, repü-
lőgépekbe, autókba és telekommuniká-
ciós hálózatokba épülnek be. Változatos 
gépparkkal rendelkezünk. Csarnokaink-
ban találhatók régi típusú esztergagépek 
és modern CNC vezérlésű esztergák is, a 
nálunk elhelyezkedni akaró leendő szak-
munkásoknak lehetősége van a szakma 
fogásait minden téren elsajátítani. Akit ér-
dekel a fémmegmunkálás, a modern gyár-
tógépek, a folyamatos fejlődési lehetőség 
és a versenyképes kereset, annak ideális 
választás az általunk képviselt szakma. 

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• CNC eszterga gépkezelő, gépbeállító szakmunkás

Elérhetőségek:
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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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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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

Én pontosan tudom mit érzel, itt állsz a pályavá-
lasztás előtt és nem vagy abban biztos, hogy mi 
szeretnél lenni, mi az amiből majd meg tudsz majd 
élni. Ha rám hallgatsz olyan szakmát választasz 
amit szeretsz, amit örömmel végzel. Én így dolgo-
zom szinte minden nap, na jó nem mindig:) Sü-
teményeket készítünk, mindig kitalálunk valami 
újat valami izgalmasat. Részese vagyunk embe-
rek, családok, gyerekek örömeinek, mikor meg-
kapják szülinapi tortájukat vagy életünk egyéb 
más fontos eseményére készítünk finomságo-
kat.  Nem könnyű szakma, sokat dolgozunk, de 
egyáltalán nem monoton, hanem nagyon izgal-
mas, mindig kell fejlődni, újítani. Ha szeretnél 
cukrász lenni, gyere hozzánk és alapozzuk meg 
a jövődet. Szemesi Judit cukrászmester.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
• cukrász

Elérhetőségek:
Mézesmadzag – 
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 42.
Szemesi Judit – 0630/936-4680
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SZŐTS ÉS FIA AUTÓJAVÍTÁS

1982-ben alapította a céget édesapám Szőts Lajos, én 2010 óta vezetem a vál-
lalkozást. 2003-ban új műhelyt építettünk, így teljeskörű karosszéria javítás lett 
fényezéssel együtt. Több sikeres pályázaton nyertünk támogatást a szakképzés 
keretein belül. A vállalkozás 2012-ben kamarai nívódíjban részesült. A mester-
levelet 2003-ban szereztem. Jelenleg 1 fő karosszérialakatos szakemberünk van, 
de szűkségűnk lenne 2 fő autófényező szakemberre is, hogy zökkenőmentesen 
dolgozhassunk. Célunk olyan szakemberek kinevelése, akik magas minőségű 
munkát képesek végezni. A szakmunkásvizsga után hosszútávra tudunk ré-
szükre munkát biztosítani.

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

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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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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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

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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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. 
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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 Bátaszéki út 36. szám alatt. 

Főbb tevékenységeink: műszaki vizsgáztatás, eredetiségvizsgálat, szervizelés, 
számítógépes hibakód-kiolvasás, számítógépes futóműbeállítás, klímatöltés, 
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:
• Gépjármű mechatronikus
• Gépjármű- mechatronikai technikus

Elérhetőségek:
Telefon: 0674/419-190, 0674/415-559, 0620/3419-123
Email-cím: takacsauto@tolna.net
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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 

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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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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TESCO GLOBÁL ÁRUHÁZAK ZRT.
A TESCO Akadémia jó kezdés, bármit is tervezel!

Várunk Téged az új 
kereskedelmi szakmákban! 

Mit ajánlunk:
Helyszín: Nem szeretsz órákat 
tölteni utazással? Szinte min-
denhol van egy Tesco áruház, 
amely a gyakorlati helyed lehet!
Ösztöndíj: A képzésed ideje alatt a törvényben előírt minibálbér 60%-át, azaz 
több mint 100 000 Ft-ot biztosítunk és ehhez kapcsolódik még a cafeteria jutta-
tás és a Tesco dolgozói kedvezmény.
Digitális tanulás: Minden eszközön elérhető online tanulási felületünkön ren-
geteg kiegészítő tananyagot és különböző kihívásokat találhatsz.
Extra ajándékok: Ha jól teljesítesz, akkor a munkáddal és az online kihívások-
kal még virtuális rubinokat is gyűjthetsz, amiket ajándékokra válthatsz be.
Gyakorlati helyből munkahely: Már a kezdetektől munkatársként tekintünk 
Rád. Tanulmányaid befejezését követően együtt dönthetünk a Tesco karrieredről.

Tanulható szakmák:
• Kereskedelmi értékesítő
• Kereskedő és webáruházi technikus

Elérhetőségek:
Weboldal: https://www.tescoakademia.hu/
E-mail: tanulok@tesco.com
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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. 

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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TREITZ KFT. 

24 éve autóipari beszállító, logisztikai rendszerek kivitelezoje

Szeretnéd modern körülmények között, szakértő kezekben elsajátítani a vá-
lasztott szakmád gyakorlati elemeit?

Várunk téged a Treitz Kft.-nél.

Szeretsz szervezkedni, rendszerezni? Valódi szakmai tapasztalatot szeretnél 
gyűjteni? Bonyhád néhány éves, modern ipari parki környezetében eltölteni a 
képzési idődet? 
Lépj be a Treitz Kft. gyakornoki programjába. Változatos feladatok, kihívások 
várnak rád. Nálunk sosem fogsz unatkozni. Tapasztalt gyakorlati oktatóink 
mindig a segítségedre lesznek, amikor szükség van rá.
A havi ösztöndíjon felül extra juttatásként a cég megfinanszírozza a targon-
cás jogosítvány megszerzését is a képzés megkezdésekor, hogy minél szélesebb 
körű szakmai tudást szerezhess.
A sikeres záróvizsga után akár megkezdheted felnőtt karriered a Treitz Kft. ösz-
szetartó csapatában.

TANULHATÓ SZAKMÁK:
•  Logisztikai technikus
chatronikai technikus

Elérhetőségek:
Weboldal: 
https://www.treitz.hu/
E-mail: info@treitz.hu
Telefon: +36204357064

,,
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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 épü-
let-, szerkezetlakatos szakmunkás tanu-
lók kép zésével. A hazai oktatásba való 
bekapcso lódása óta már 251 db szakmun-
kás bizonyítványt adhatott ki. 
Cégünk az alkalmazott modern technoló-
giával és korszerű berendezéseivel hozzá-
járul 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: Szabó László Máté (gyakorlati oktató), 06-30-468 02 12
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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 épü-
let-, szerkezetlakatos szakmunkás tanu-
lók kép zésével. A hazai oktatásba való 
bekapcso lódása óta már 230 db szakmun-
kás bizonyítványt adhatott ki. 
Cégünk az alkalmazott modern technoló-
giával és korszerű berendezéseivel hozzá-
járul 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: Szabó László Máté (gyakorlati oktató), 06-30-468 02 12
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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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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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nagy megelégedettséggel vásárolnak és 
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giával és korszerű berendezéseivel hozzá-
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hazai fiatalok szakmai fejlődésében is! 2000 óta foglalkozik hegesztő és épület-, szerkezetlakatos szakmunkás 

tanulók képzésével.  A hazai oktatásba való bekapcsolódása óta már 230 db 
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piacon, hanem Németországban, Svájcban és Ausztriában is nagy 

megelégedettséggel vásárolnak és használnak.  
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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 épü-
let-, szerkezetlakatos szakmunkás tanu-
lók kép zésével. A hazai oktatásba való 
bekapcso lódása óta már 230 db szakmun-
kás bizonyítványt adhatott ki. 
Cégünk az alkalmazott modern technoló-
giával és korszerű berendezéseivel hozzá-
járul 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: Szabó László Máté (gyakorlati oktató), 06-30-468 02 12
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hegesztő és szerkezetlakatos 
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E-mail: info@varadi.hu Telefonszám: Jónás Árpád (gyakorlati oktató), 06-30-428-7222 
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nagy megelégedettséggel vásárolnak és 
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giával és korszerű berendezéseivel hozzá-
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A Váradi Metál Kft. több mint 20 éve gyárt magas színvonalon, kiváló 
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hazai fiatalok szakmai fejlődésében is! 
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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 

VERGOTEK ZRT.

Cég rövid bemutatása:
A Vergotek Kft. 13 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 (407130407)

Elérhetőségek:
info@vergotek.hu
Tel: 06-75/951-809
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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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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 
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VISNYEINÉ RÁCZ KLAUDIA NIKOLETTA  
MESTER FODRÁSZ

Hogyan lehet a haj szépségét megőrizni?

Közel 10 éve a szépségiparban dolgozom. Számomra a világ legszebb hivatása. 
Vendégeimet a világhírű Loreal professzionális termékeivel és gépeivel ké-
nyeztetem. és arckezelő gépeivel, kezeléseivel fiatalíthatom, kényeztethetem. 

Nagyon fontos a rendszeres hajápolás, kényeztetés. A legkedvesebb rsze a 
munkámnak a hajfestés, mert rendszerint kihívásokkal jár. 

Tudás éhségem nem csillapodik, folyamatosan képzésekre járok annak érde-
kében, hogy tudásomat, tapasztalataimat, szakma iránt érzett szeretetemet 
átadhassam a leendő tanulóimnak.

Elérhetőségem:
Visnyeiné Rácz Klaudia Nikoletta 
Mester fodrász
7144 Decs, Öreg utca 54.
Tel: +36204028383



89

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, karbantar-

tását,
• 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.

101

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, karbantar-

tását,
• 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.

1 

 

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. 

1 

 

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. 

101

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, karbantar-

tását,
• 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.

1 

 

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. 

1 

 

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. 



90

DON PEPE PIZZÉRIA – ZSUPÉK KFT.

A Don Pepe Pizzéria több, mint 30 
év munkájának köszönhetően mára 
egybeforrt a legjobb és legnagyobb 
kemencében sütött pizzák, különleges mediterrán ételek, a re-
formkonyha, az egyedi olaszos hangulatú éttermek és a kiváló házhozszállítás 
fogalmával. Minőségi ételkínálatunk egyedi garancia. Budapest mellett mára 
már számos vidéki nagyvárosi éttermünk kínálja itáliai ételkülönlegességein-
ket, természetesen nem csak az olasz ízek szerelmeseinek. Gyorséttermeink és 
á la carte éttermeink megtalálhatók a legfontosabb bevásárlóközpontokban. 
Szekszárdi gyorséttermünk egyike legrégebbi gyorséttermeinknek, ahová fo-
lyamatosan 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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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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DON PEPE PIZZÉRIA – ZSUPÉK KFT.
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A Don Pepe Pizzéria több, mint 25 év munkájának köszönhetően mára 
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mediterrán ételek, egyedi olaszos hangulatú éttermek és a kiváló 
házhozszállítás fogalmával. Minőségi ételkínálatunk egyedi garancia. 
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