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Szakközépiskolai szakmacsoportok és szakképesítések 

Szakmacsoport Szakképesítés 

Elektrotechnika-elektronika ▪ Elektronikai műszerész ▪ Villanyszerelő 
Élelmiszeripar ▪ Pék 

Építészet 
▪ Ács ▪ Festő, mázoló, tapétázó ▪ Kőműves 
▪ Tetőfedő 

Faipar ▪ Asztalos 

Gépészet 
▪ Épület- és szerkezetlakatos ▪ Hegesztő 
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▪ Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

Informatika ▪ Számítógép-szerelő, karbantartó 
Kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció 

▪ Eladó 
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Mezőgazdaság ▪ Kertész 
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Élelmiszeripar ▪ Pék ▪ Sütőipari és gyorspékségi munkás 

Mezőgazdaság 
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Ügyvitel ▪ Számítógépes adatrögzítő 

Vendéglátás-turisztika ▪ Konyhai kisegítő ▪ Szakács 
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Ügyvitel (HÍD-program) ▪ Számítógépes adatrögzítő 

Vendéglátás-turisztika (HÍD) ▪ Konyhai kisegítő 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Ipari 2019. 04. 12. 

 
 
1. Az informatika (h)őskora 
Programunkon megismerkedhettek a Magyarországon az 1990-es 
évek végéig forgalmazott számítástechnikai eszközökkel. 
Kipróbálhatjátok a korabeli számítógépeket (pl.: Commodore64) és a 
korabeli számítógépes játékokat. 
 
2. Kábel(barátok) egy kis csavarral 
A program keretében egyenes, illetve keresztkötésű, csavart érpáras 
kábelt készíthettek, majd műszerek segítségével tesztelhetitek is. 
 
3. Mi van a biteken túl? – Szabadulj ki az adattenger fogságából! 
Lineáris típusú szabaduló szoba. Játékos informatikai témájú 
feladatokkal visszaröpülhetsz az időben akár 70 évet is! 
 
4. Önts tiszta vizet a pohárba! 
Gyorsteszt segítségével megállapíthatjátok a felszíni vízből vett 
vízminta környezetvédelmi szempontból jelentős kémiai összetevőit. 
 
5. Hab, hab, hab – Játszunk egy kicsit tisztítószereinkkel! 
Megtapasztalhatjátok a tenzioaktív anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságait, emulziót készíthettek segítségükkel. Sőt a különböző 
háztartási szerek pH-ját is megvizsgálhatjátok. 
 
6. Mi minden készülhet a gépész tagozaton? 
Készíts velünk sárgarézből hajtogatott tálcát és névtáblát! Kóstolj 
bele a CNC világába! Gyártsunk alumíniumból sakkfigurákat 
esztergagépen és Iparis címert marógépen! 
 
7. Mi lesz a műanyagfóliából? 
Iskolánk laboratóriumában bebizonyítjuk neked, hogy hőre 
zsugorodó műanyag fóliából is készülhet címer.  
 
8. Hogyan készítsünk Iparis emlékérmet? 
Ismerkedj meg az alapanyagokkal és a szerszámokkal! Készíts velünk 
alumínium lemezből dombornyomott emlékérmét! 
 
9. Tisztálkodjunk szakmai módra!  
Öntsünk szappant szilikon állatfigurás formába, és illatosítsuk, 
színezzük ízlés szerint. 
 
10. Mi kell a babának? 
Használd a fantáziád! Készíts gyermekjátékokat az otthon található 
anyagokból. 
 

8200 Veszprém, Iskola utca 4. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz 2019. 04. 12. 

 
 
1. Gyorsasági verseny – A legjobbaknak jutalom jár! 
Láttál már Forma 1-es autóversenyen kerékcserét? Milyen gyorsan 
cserélik le a négy kereket! Na és hogy megy ez az út szélén, például 
egy defekt során? Próbáld ki Te is! 
 
2. Ép-Ész Gépész! – Esztergálás gyerekeknek! 
Kockában-kocka készítése, ami nagyon érdekes vagy inkább trükkös 
munkadarab. Figyeld meg, hogyan alakul át egy méretes alumínium 
rúd egy értékes ajándéktárggyá egy szakember kezében. Ha 
kipróbálod, az eredményt haza is viheted! 
 
3. Tarts egyensúlyt! – Centírozz Te is! 
Az autó kerekeinek kiegyensúlyozását minden gépjárműnél el kell 
végezni, egyébként a vezetésnél problémát okozhat. A mai modern 
gépekkel Te is meg tudod csinálni a centírozást! 
 
4. Mindennapi bolti móka 
Ismerd meg a különböző áruféléket! Játsszál boltost, szervezz-
tervezz! Serényen kereskedj a pult mögött! Próbáld ki a digitális 
mérést, a csomagolási technikákat és a számlázást! A kassza 
meglepetést tartogat. Logikusan-logisztikusan gondolkodj! 
 
5. Szíves látás – vendéglátás! 
Könnyed pincér munka vár rád! Speciális éttermi eszközökkel és 
különleges ételekkel találkozhatsz. Felismered mindet? Tölts ki egy 
tesztet, és megtudod! Készítsd el a Szakmák Éjszakája koktélját! 
 
6. Pizza-szakács kerestetik! 
Készítsd el a saját pizzád! Formázd, ízesítsd kedvedre, és süsd 
ropogósra a forró kemencében! Nyersanyagok és zöld 
fűszernövények sokasága vár rád. Lesz itt sokfajta, különleges 
gyümölcs és zöldféle, nevezd nevén, de ne mondj zöldséget! 
 
7. Édességből sosem elég! 
A cukrász nem csak eszi a sok édességet, hanem sokat tesz is érte. A 
marcipánhoz ügyes kéz kell, rózsacsokrot is készíthetsz egy kis 
segítséggel! Verseny közben kóstold meg a habos képviselő fánkot, a 
dicsőség a Tied, ha a kezed nem használod! 
 
8. Turisztika és a jó turista! 
Az utazástervezés pontosságot, jó szervező készséget kíván! Tervezz 
meg egy 5 napos nyaralást! Oszd be a zsebpénzed, gazdálkodj 
okosan! Hozd ki belőle a maximumot! 

 
8200 Veszprém, Március 15. u. 5. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Öveges 2019. 04. 12. 

 
 
1. Legyen energiád! – Ha gáz van, jövünk! 
Az EON villanyszerelő és gázszerelő hibaelhárító szerkocsijainak 
bemutatója. Az EON szakemberei segítségével megismerheted a 
hibaelhárítás eszközeit és folyamatát. Az autók alkalmasak a 
kábelszakadás, valamint a gázszivárgás helyének bemérésére. 
 
2. Fények az éjszakában 
Építs velünk elektronikai áramkört! Iskolánk elektronikai laborjában 
saját kezűleg megépíthetsz egy különleges fénytechnikai kapcsolást. 
A saját LED-es villogó áramkörét minden látogató ajándékként 
megkapja. 
 
3. Adagold a lőszert! 
A CAD tervezési és CNC gyártástechnológiai bemutató során a töltény 
gyártás folyamatát követheted végig a modelltervezéstől a 
megvalósításig. A CNC eszterga gépen elkészült töltényt ajándékként 
haza is vihetitek. 
 
4. Gazdálkodj a kereskedők világában! 
Interaktív kvíz show, melyben bebizonyíthatod gazdasági 
rátermettségedet. Kereskedői rejtvények, felismerési játékok, 
számítógépes kvízek várnak rád. A győztesek között számos 
nyereményt osztunk ki! 
 
5. Robotok harca a ringben 
Bemutatjuk a LEGO robotok felépítését, programozását. Az irányítást 
Ti is a kezetekbe vehetitek egy időre, ehhez akár mobiltelefon 
alkalmazást is használattok. A robotok a ringben egymás ellen is 
küzdhetnek a sumo japán küzdősport szabályai szerint. 
 
6. Nem minden csöves, csöves! 
Iskolánk fémipari oktató kabinetjében megismerhetitek a 
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakma alapjait. Saját 
forrasztott és sajtolt csőkötéseket is készíthettek, kipróbálva az ehhez 
szükséges szerszámokat. 
 
7. Székesfehérvári szamurájok 
A DENSO Gyártó Magyarország Kft. iskolánk együttműködő partnere 
a gyakorlati oktatásban. Egy kiállított Toyota autón keresztül részletes 
bemutatót tartunk. Kvíz feladat is kapcsolódik a bemutatóhoz, 
nyereményekkel. 
 
 
 

8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Gönczy 2019. 04. 12. 

 
 
1. Készíts magadnak langallót! 
Gyere és próbáld ki, milyen egyszerű a langalló elkészítése! Készítsd 
el, kóstold meg! Az előre ledagasztott, megkelesztett langalló tésztát 
kívánságod szerint ízesítheted. Rövid idő múlva már fogyaszthatod is 
a frissen sült ételt. 
 
2. Lepd meg magad saját díszítésű mézeskaláccsal! 
Kedvedre válogathatsz az előre megsütött sokféle mézeskalács 
figurából. Pék tanulóink megmutatják, hogyan használd a habzsákot 
és díszítheted is a süteményt elképzelésednek megfelelően. 
 
 
3. Készíts magadnak saját virágtál-kompozíciót! 
Betekinthetsz a virágkötészet rejtelmeibe. Segítőink bemutatják, 
hogyan kell harmonikusan összeállítani élővirágból egy kis virágtálat. 
Válogasd ki a virágokat és hozzá a zöldet, majd készíts egyszerű 
ajándékot szeretteidnek! 
 
4. A salátabár Téged is vár! 
A zöldségek színes kavalkádjából összeállíthatsz különféle öntetekkel 
ízesített salátákat ízlésed szerint. A variációs lehetőségeknek csak a 
fantáziád szab határt. Kóstolással ellenőrizd az eredményt!  
 
 
5. „Csoko-csoko csokoládé” 
Ki ne szeretné a csokit? Formázz és készíts különböző figurákat! 
Megmutatjuk, miből és hogyan lehet egyszerűen, házilag előállítani 
ezt a nyalánkságot. Gyere el, próbáld ki magad: hogyan lesz az 
olvasztott csokoládéból kézzel fogható finomság! 
 
6. Készítsd el kedvenc mesefigurádat marcipánból! 
Tedd próbára türelmedet és kézügyességedet! Tapasztald meg a 
puha marcipán formázásának fortélyait! Próbáld ki kreativitásod új 
oldalát, hiszen ez is művészet! Alkotásaidat haza is viheted. 
 
 
7. Tesztelj on-line! 
Egy játékos on-line teszt segítségével felmérheted ismereteidet a 
rendezvénnyel, iskolánkkal kapcsolatban. A Kertész, Pék, Cukrász, 
Szakács szakmákkal összefüggésben furfangos kérdések várnak rád, 
csak választanod kell. Ne hagyd otthon okostelefonodat se! 
 
 

Tamási Áron Művelődési Központ 
8300 Tapolca, Kisfaludy Sándor utca 2-6. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Közgazdasági 2019. 04. 12. 

 
 
1. A pénz beszél – Avagy a bankjegyek biztonsága 
Hamis vagy valódi? Ismerd meg, figyeld meg a bankjegyeken lévő 
biztonsági jeleket! Közben érdekességeket hallhatsz a pénz 
történetéről, fizikai tulajdonságairól! Győződj meg minderről a saját 
szemeddel! 
 
2. Kódfejtés – Avagy ismerkedj meg gyorsan a gyorsírással! 
Láttál már gyorsírást? Tudod, hogy hol használják? Most 
megismerheted ezt a fantasztikus tudományt, és egy izgalmas játék 
formájában ki is próbálhatod, hogy milyen kódfejtő vagy! Írj gyorsan, 
de gyorsírással! 
 
3. Közgáz Casino – Avagy Legyen Ön is  KÖZGÁZ-MILLIOMOS!  
A hivatalos „működési engedéllyel” rendelkező kaszinóban 
közszemlére bocsájtjuk kincseinket: egy Közgáz-bankót és a KÖZGÁZ 
széfjét az aranyrudakkal. Itt csak nyerhetsz! Legyél Te is Közgáz 
milliomos! 
 
4. KÖZ-KINCS – KÖZGÁZ élmények és diákélet 
Megismerkedhetsz iskolánk különféle programjaival, lehetőségeivel. 
Töltsétek ki 5 fős csoportokban a 13+1-es totót. A közgázos diákok 
segítségével megtudhatjátok az eredményt. A legjobbakat 
jutalmazzuk. 
 
5. KÖZ-KÁRTYA, KÖZ-PÉNZ – Készíts magadnak Te is! 
Ha nincs elég készpénzed, jó, ha van nálad bankkártya. Készíts saját 
neveddel ellátott Közgáz kártyát, és hogy el ne hagyd, akaszd fel a 
kulcscsomódra! Amíg a nyomda dolgozik, szerkessz saját arcképpel 
ellátott bankjegyet! 
 
6. Fogadj és nyerj! – Játékos sportversenyek fogadásokkal 
Játékos sportfogadások kötése saját csapataitok sport-
teljesítményére. Saját pénzkészletből gazdálkodva kell 
„sportfogadást” kötnötök. A játékot az a csapat nyeri, akinek a játék 
végén a legtöbb pénze marad. Gazdálkodj és sportolj okosan! 
 
7. Ezt kifőztük! – JAM Diákvállalkozás munkaerőt keres  
Iskolánkban 2010 óta működik diákvállalkozás. Tanulóink a JAM 
program keretében valódi vállalkozási tevékenységet folytatnak. Erről 
mesélnek diákjaink, illetve egy estére csatlakozhattok, és ki is 
próbálhatjátok a tanév aktuális vállalkozási tevékenységét. 
 
 
 

8200 Veszprém, Csap utca 9. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC Táncsics 2019. 04. 12. 

 
 
1. Teljesítményerősítők bemutatása, erősítőkészítés 
Zeneszámok segítségével kipróbálhatjátok az iskolánk diákjai által 
készített erősítőket. Az arra vállalkozók az előkészített áramköri 
paneleken forrasztással elkészíthetik saját erősítőjüket is. 
 
 
2. A faipar múltja, jelene és jövője 
Kipróbálhatod a bükkfa kanál csiszolását, amit tetszés szerint 
díszíthetsz égető segítségével. Az elkészített kanalat impregnálhatod 
olajjal. Megismerkedhetsz a furnérozott asztaltetők felület-
kezelésével, az ősi sellak politúrozás technológiájával. 
 
3. Diktáld az iramot! 
Sportos bemutató óra, általános bemelegítéssel, ügyességi 
sorversennyel, labda nélküli és labdás játékokkal. Akár speciális 
sporteszközöket is kipróbálhatsz. 
 
 
4. Szépészeti bemutató 
A szépnek annyi arca van, ahány szem rá figyel… Kipróbálhatod a 
divat-sminkkészítést, testdekorációt, csillám tetoválást. Részt vehetsz 
szépség tanácsadáson és szakmai digitális bemutatón. 
 
 
5. Fel a kezekkel! 
Megtekintheted rendőri intézkedéstaktikai bemutatónkat. 
Megismerheted a rendőri munka sokféleségét és technikai eszközeit. 
Részt vehetsz filmvetítéssel egybekötött tájékoztató előadásunkon. 
Kipróbálhatod a számítógépes szimulációs lövészetet is. 
 
6. Alkotás a rajzasztalon és a gyakorlatban 
Számítógéppel támogatott épülettervezés és rajzolás ArchiCad 21 
programmal. Épületek szabadkézi ábrázolása és színezése, 
homlokzatfestés, homlokzatszínezés. Építőipari szakmák gyakorlati 
bemutatása, kipróbálása az iskola diákjai, szakoktatói segítségével. 
 
7.Építészet a gyakorlatban – Megvalósítás lépésről-lépésre 
Hasznosítsunk hulladékot a gótika jegyében a múlt és a jelen 
összekapcsolásával! Készíts velünk gótikus épületelemeket! Ismerkedj 
meg a Bádogos szakmával! Próbáld ki gyakorlatban a szakma korszerű 
eszközeit és technológiáját! 
 
 
 

8200 Veszprém, Eötvös Károly u. 1. 



Szakmák Éjszakája Veszprémi SZC „SÉF” 2019. 04. 12. 

 
 

1. GASTRO-CHALLENGE – Kalandozások az ízek világában 
Gasztrorandevúnkon kísérletezhetsz az ízekkel, fűszerekkel, a 
különböző sütési és főzési eljárásokkal. Látogass el hozzánk! Egy 
pillanatig légy Te a konyha ördöge! 
 
 
2. LÉGY A VENDÉGÜNK! – A vendégfogadás trükkjei 
A rátermettek országos versenyen is összemérhetik tudásukat. 
Ahhoz, hogy a terített asztalnál igazán jól eső érzéssel foglaljanak 
helyet vendégeink, számos apróságra kell odafigyelnünk. A trükköket 
stand-up-os kollégáinktól lesheted el. 
 
3. SÉF-WORLD – ERASMUS + élménybeszámoló 
Egyszeri és megismételhetetlen, életre szóló élményekben lehet 
része azoknak a tanulóknak, akik merik és bevállalják a külföldi 
szakmai gyakorlat lehetőségét, akár a fehérhomokos tengerparton, 
akár a hófödte csúcsokon. 
 
4. SIKERKALAUZ – motivációs előadások és játékok 
Mindannyian sikerre, boldogságra, teljes életre vágyunk. De mi kell 
ehhez? Kire és mire számíthatunk céljaink elérésében? Vajon Benned 
megvannak a sikeres és boldog élethez nélkülözhetetlen kellékek? Ha 
ellátogatsz programunkra, mi megsúgjuk Neked a választ! 
 
5. ÉDES SÉFES PILLANATOK – Mesehősök Marcipánból 
A cukrászat művészet, amelynek csak saját fantáziánk szabhat gátat, 
na és persze saját kézügyességünk. Próbáld ki magad és édesítsd meg 
ezzel az élménnyel a Szakmák Éjszakáján történő kalandozásaidat! 
 
 
6. MIXELJ A SÉFFEL! Barista és mixer bemutató 
Minden, amit a kávéról és az italokról tudni érdemes.  Ismerkedj meg 
a bárok és a koktélok világával! Barista és bartender mestereink 
bemutatják, mivel tudod levenni kedvesedet a lábáról! 
 
 
7. KAHOOT – Hozd el az okos telefonod és versenyezzünk! 
Okostelefonos kívzjátékunkkal versenyre hívjuk azokat a tanulókat, 
akik a tanulásban előnyben részesítenék az új évezred vívmányait. 
Tanulni nem csak könyvből és tanárral lehet, hanem a 
haszontalannak ítélt kütyükkel is. Nálunk megtudhatod, hogyan… 
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1. SZGYA Helyszínelők – A gyanú árnyékában 
Az SZGYA Helyszínelők egy izgalmas és kalandos nyomozásba 
kezdenek. Módszereik kifinomultak és lebilincselőek. Munkájukat 
négylábú kollégájuk Rex kutya is segíti. Gyere el és legyél a csapatuk 
tagja, hogy a nyomok végére járjatok! 
 
2. Bevetésen! Próbáld ki egy rendész diák életét! 
Célozz pontosan légpisztollyal, vezess gyorsan gokarttal, küzdj bátran 
rohamrendőrként! Pillants bele a rendész képzés mindennapjaiba, 
próbáld ki magad egy izgalmas bevetés közben! Pihenésként 
önvédelmi bemutatót és egy rendőrautót is megtekinthetsz. 
 
3. CAD-CAM tervez, GÉPÉSZ végez! 
Nézd meg a gépgyártástechnológia folyamatát a tervezéstől a 
kivitelezésig. 3D-s nyomtatót láthatsz működés közben és 
megismerheted a jövő szakmáinak eszközparkját, vívmányait és 
szakembereit! Mérj és játssz velünk! 
 
4. SMOOTHIE – Bárunk csak Rád vár! 
Ittál már Smoothiet? Ha nem, itt az ideje, hogy megismerkedj a 
gyümölcsök és zöldségek adta természetes vitaminbombával. Ha 
igen, akkor segíts a vendéglátósok csapatának az elkészítésben! 
Váljék testi és lelki egészségedre! 
 
5. Lehet Real, lehet Barca – Mindegyik alapja az olasz pasta! 
A szénhidrát bevitel számodra és a sportolóknak is egyaránt fontos. 
Ismerkedj meg különböző nemzetek tésztaételeivel. Talán Christiano 
Ronaldo és Lionel Messi is ezt eszi a mérkőzések előtt? Segíthetsz a 
tészták elkészítésében, összeállításában és elfogyasztásában is! 
 
6. „Jó szóval oktasd, játszani is engedd!” 
Ismerd meg a kisgyermekgondozás és nevelés gyakorlati oldalát. 
Tarts velünk és sok tréfás feladaton keresztül átélheted a játékok 
adta öröm érzését! Egy éjszakára újra kisgyerek lehetsz a mesék és 
játékok csodás birodalmában! 
 
7. Ápolj, gondoskodj szakszerűen!  
Figyeld meg, kik és hogyan dolgoznak azért, hogy az egészségedet 
megóvják! A Szent-Györgyi egészségügyi szakmai csapata segít, hogy 
megismerd a szakemberek munkahelyét és legfőbb tevékenységüket. 
Vedd fel Te is a köpenyt és állj be közéjük! 
 
 
 

8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.  



 
 
 

További információk a 
Veszprémi Szakképzési Centrum 

iskoláinak programjairól: 
http://www.veszpremszc.hu/szakmakejszakaja 

 

 
 

A rendezvény központi országos honlapja: 
szakmakejszakaja.hu 

 
A rendezvény központi országos Facebook-oldala: 

https://facebook.com/szakmakejszakaja 
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