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Rólunk 

 

 

Az iskola Lőrinciben, a 21-es főút mellett található, egy 24 holdas őspark veszi körül. Az 

iskolánk két épület a 2010-es évben teljes felújításon esett át. Ennek eredményeként az Európai 

Uniós követelményeknek megfelelő körülmények várják tanulóinkat. Eszközfelszereltsége 

alkalmas a minőségi képzés megvalósítására. Két nyelvi labor, egy természettudományos 

tanterem, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek tanirodája, tankonyha, tanétterem, vendéglátó 

kabinet, gépészeti szaktanterem és két számítógépterem, jól felszerelt könyvtár, teniszpálya, 

füves pálya biztosítja a korszerű ismeretek megszerzését és az aktív sportolási lehetőségeket. A 

szakképzésben résztvevőknek biztosítjuk a gyakorlati képző helyet saját tanműhelyeinkben, 

illetve gazdálkodó egységekkel történő tanulószerződés megkötését elősegítjük. Az iskola jól 

megközelíthető autóbusszal és vonattal egyaránt. Diákjáratok indulnak Bujákról, Palotásról, 

Gyöngyösről, Hatvanból és Apcról.  
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Képzéseink összefoglaló táblázata 

 

Technikumi – szakgimnáziumi képzések: 

 

Ágazat Technikusi végzettség 

 

 

18 Rendészet és közszolgálat 

 

 

Közszolgálati technikus 

 

25 Pedagógia (szakgimnáziumi képzés) 

 

 

Pedagógiai munkatárs 

 

 

23 Vendéglátóipar 

 

 

Vendégtéri szaktechnikus 

Cukrász szaktechnikus 

 

 

 

20 Sport 

 

 

Fitness-wellness instruktor 

Sportedző (sportág megjelölésével)-

sportszervező 

 

 

22 Szociális  

 

 

Kisgyermekgondozó-, nevelő 

 

Rendészet és közszolgálat ágazat (Intézményi kód: 6518) 

 

A közszolgálati ismeretekre épülő képzések az ágazat munkaerő-utánpótlását hivatottak 

biztosítani. A képzés során a fiatalok megismerkednek a közszolgálati életpálya 

sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. 

Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot a közrend, közbiztonság 

a köz-, és államigazgatás területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményének 

fenntartásához. A képzési folyamat során a gyakorlati képzés keretében a tanulók 

megismerkedhetnek a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, a rendőrség, 

valamint a kormányhivatalok tevékenységeinek legfontosabb elemeivel. A közigazgatási 

ügyintéző megismerkedik közigazgatási tevékenység-terület szabályaival, sajátosságaival, a 

leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. A képzési folyamat során a gyakorlati 

képzés keretében a közigazgatási ügyintéző megismerkedik kormányhivatalok tevékenység-

rendszerének legfontosabb elemeivel. 

 Vendéglátóipar ágazat (Intézményi kód: 6523) 

A turizmus és vendéglátás területén a tanulók korszerű, piacképes tudás birtokába jutnak, átfogó 

elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek egyrészt iskolai, másrészt munkahelyi 

környezetben, nyelvet tanulnak, emellett belekóstolnak a gasztroturizmus, aktív turizmus és a 

kreatív turizmus világába is. 



A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe, a szervezés 

és logisztika iránt, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva 

van az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé. 

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, 

értékesítési tevékenységet végez, irányítja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing 

stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő 

árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, 

amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak. 

A cukrász szaktechnikus képzést azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli 

őket a szervezés, logisztika. A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési 

tevékenységet végez, irányít. Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, 

ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. 

Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését. 

 

 Pedagógia ágazat (Intézményi kód: 6425) 

A tanulók a szakmával kapcsolatos tantárgyak keretében betekintést nyernek a pedagógia, 

óvodapedagógia, ezen belül a kisgyermek gondozása, fejlesztése és nevelése, valamint a 

szociális munka, magas szintű alkalmazási területeibe. Ajánlott minden fiatal számára, aki 

szereti és ismeri a gyermeki személyiség adott korosztályának jellemzőit, elfogadja, tudja 

szakember irányítása mellett végezni segítő, gyermeki személyiséget építő, szeretetteljes segítő 

és a gyermeki személyiségfejlődésének alárendelt munkáját. 

 

 Szociális (Intézményi kód: 6522) 

A képzés a társadalomismereti, pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és 

gyermekvédelmi ismeretekre épülnek. A képzés során a fiatalok megismerkednek az ápolás, 

gondozás, nevelés eszközeivel, illetve módszereivel, a három év alatti kisgyermek személyes, 

szociális és kognitív kompetenciáinak, fejlődésének támogatásával. A tanulók fejlődése, 

felnőtté válása során növekszik önismeretük, önmagukkal és másokkal szembeni 

felelősségtudatuk. Fejlődik empatikus és kapcsolatteremtő készségük, valamint alkalmassá és 

képessé válnak a szakmai innovációra, a társadalmi szerepvállalásra, a folyamatos megújulásra 

és fejlődésre. 

Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a 

gyermekek nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekekkel való foglalkozás iránt. 

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban 

(bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, 

napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves 

korú gyermekek nevelése, gondozása. 



 Sport ágazat (Intézményi kód: 6520) 

A képzés során a diákok megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, 

széles bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan alkalmas akár a munkaerőpiacon való 

helytállásra, akár a sporttudomány területén felsőoktatás keretében történő továbbtanulásra. 

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás irátni elkötelezettsége oly mértékű, 

hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. A fitness-wellness instruktor a szabadidősport 

jellemző létesítményeiben tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket. 

Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására irányul. Komplex 

felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására. 

 

Szakképző iskolai képzések: 

Ágazat Szakképesítés 

 

23 Vendéglátóipar 

 

 

Szakács 

 

23 Vendéglátóipar 

 

 

Pincér-vendégtéri szakember 

 

23 Vendéglátóipar 

 

 

Cukrász 

 

6 Építőipar 

 

 

Festő, mázoló, tapétázó 

 

1 Bányászat 

 

 

Bányaművelő 

 

13 Kereskedelem 

 

 

Kereskedelmi értékesítő 

 

Szakács (Intézményi kód: 6323) 

A szakács feladata a korszerű vendéglátás követelményeinek megfelelő feladatok ellátása: a 

vendégek elvárásainak megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése, valamint az 

elkészített ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek számára 

éttermekben és egyéb helyszíneken lévő vendéglátó-ipari egységekben. A szakképesítéssel 

rendelkező képes: napi és alkalmi étrendet, étlapot, időszakos ajánlatokat összeállítani az 

ételekhez a nyersanyagokat és azok mennyiségét meghatározni felmérni a meglévő készletek 

mennyiségét árut átvenni előkészíteni és rendeltetésszerűen használni a munkaterületet, 

gépeket, berendezéseket, eszközöket, kézi szerszámokat nyersanyagokat előkészíteni a 

konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazni különféle ételeket készíteni az elkészített 

ételeket melegen illetve hidegen tartani, a szakmaiság, a praktikusság és az esztétikusság 

figyelembe vételével az ételeket megtálalni, díszíteni a maradványokat kezelni a 



segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani feladatait az élelmiszerbiztonsági 

követelményeknek megfelelően végezni technológiai műveletek leírásait idegen nyelven 

megérteni, felhasználni. 

Pincér (Intézményi kód: 6323) 

A pincér a különböző vendéglátó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek hálózati 

egységeiben értékesítési és szolgáltatási feladatokat lát el. A vendégek által igényelt, illetve az 

ajánlott termék felszolgálását és a kapcsolódó szolgáltatásokat a tőle elvárható legmagasabb 

szakmai színvonalon biztosítja, az udvarias és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. Fogadja 

a vendégeket, ételeket, italokat szolgál fel. A szakképesítéssel rendelkező képes: az 

üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket elvégezni, az árukészlet alakulását figyelemmel kísérni, 

részt venni az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, előírásoknak megfelelő 

tárolásában és dokumentálásában. Képes, munkaterületét és a vendégteret nyitásra előkészíteni 

felszolgálni, fogadni a vendéget, leültetni a protokoll-előírások szerint, ismertetni a választékot, 

ételeket és italokat ajánlani, a rendelést felvenni. A felszolgáláshoz szükséges eszközöket 

előkészíteni, a vendégek által választott ételeket és italokat szakszerűen felszolgálni. Tud 

számlákat készíteni átvenni a fogyasztás ellenértékét, pénztárgépet kezelni, zárás után a 

vendégek távozását ellenőrizni, elszámolást készíteni HAACP dokumentációkat kitölteni.  

Cukrász (Intézményi kód: 6323) 

A cukrász a higiéniai és munkavédelmi előírások betartása mellett cukrászsüteményeket, 

fagylaltokat, és más hidegcukrászati készítményeket állít elő, figyelemmel azok ízbeli 

változatosságára, esztétikai megjelenítésére, a vásárlási, megrendelési igényekre. A 

szakképesítéssel rendelkező képes: saját munkáját megszervezni, a munkájához szükséges 

anyagmennyiséget felmérni, cukrásztechnológiai alapműveleteket végezni, 

cukorkészítményeket előállítni bevonó anyagokat készíteni, felhasználni cukrászati félkész- és 

késztermékeket készíteni. Képes fagylaltokat, fagylaltkelyheket készíteni, valamint 

pohárkrémeket, bonbonokat és tányérdesszerteket a vendég kérésének megfelelően elkészíteni. 

 

Festő, mázoló, tapétázó (Intézményi kód: 6306) 

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése, 

előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák 

végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a 

biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül 

részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.  

Bányaművelő (Intézményi kód: 6301) 

Olyan műszaki érdeklődésű tanulókat várunk, akiket érdekel a földtudomány, a gépészet, a 

földtani ismeretek, a bányaüzemeltetés és a gazdasági ismeretek. 9. évfolyamon az iskola saját 

jól felszerelt tanműhelyében van a gyakorlat, míg az összefüggő szakmai gyakorlatot valamint 

a 10.-es és 11-es gyakorlatot már a MERT Visontai Bányaüzeme szervezésében végzik. A 

végzettség megszerzése lehetőséget nyújt, hogy elismerést és tiszteletet kiváltó szakmában 

helyezkedjen el. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek (jó térlátás, hallás, 



erős fizikum stb). Szakmai tárgyak: Geológia, Gépelemek-géptan, Szakrajz, Gépészeti 

alapismeretek, Bánya villamosságtan, Fémipari alapképzés, Bányászati alapismeretek, stb.  

 

Kereskedelmi értékesítő (eladó)  (Intézményi kód: 6313)  

A kereskedelmi értékesítő a kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. 

Az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő 

előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. 

Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a 

kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat. A 

szakképesítéssel rendelkező képes: segíteni az árubeszerzést átvenni az árut készletezési, 

raktározási feladatokat végezni; a korszerű eladói technikák alkalmazásával kiszolgálni a 

vásárlót alkalmazni az eladóval szemben támasztott viselkedési formákat és magatartási 

szabályokat ; szakszerűen használni a kereskedelmi munkát segítő gépi berendezéseket; a 

kereskedelmi egységben használatos bizonylatokat kitölteni és kezelni értékesítéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokat végezni pénztárgépet kezelni, az ellenérték elszámolás során 

készpénzes, és készpénzkímélő fizetési módokat használni, kereskedelmi egységet 

szabályszerűen üzemeltetni. 

 

Kollégiumi férőhelyek száma: 30 fő  

 

Felvételi eljárás 

  

Felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel során az általános iskola 5., 6.,7. év végi és a 8. év első 

félévi eredményei alapján rangsorolunk (figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv). Központi felvételi nem, egészségügyi és pálya 

alkalmassági vizsgálat szükséges. 

 

Iskolai nyílt nap: 2020. november 27.  

 

 


