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Tisztelt Érdeklődő!
A hazai szakképzésben olyan mértékű változások kezdődtek, amelyre
korábban még nem volt példa. A változások szükségszerűségét a
gazdasági környezet átalakulása indokolta. Ma már egészen mást
jelent szakmunkásnak vagy technikusnak lenni, mint 10 vagy 15 évvel
ezelőtt. Megváltozott a termelői környezet, jelentősen fejlődött a
technikai háttér és ezzel párhuzamosan magasabbak a munkáltatói
elvárások egy pályakezdő szakemberrel szemben.
Fontos, hogy tanulóink olyan kompetenciákat és készségeket
sajátítsanak el iskoláinkban, amelyek birtokában sikeresen felelnek
meg a modern kor kihívásainak. Küldetésünk, hogy Veszprém
megye gazdasági szereplőinek minél képzettebb munkaerőt tudjunk
biztosítani, tanulóink számára pedig magas színvonalú oktatást és
szakmai jövőképet biztosítsunk. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy a 21.
század kihívásainak megfelelő oktatási szerkezetet és tartalmat
alakítsunk ki. Szükséges a projekt és tanulási eredmény alapú
szemlélet erősítése, a minőségi duális partnerek bevonása, valamint
a Centrum infrastrukturális fejlesztése.
A nappali tagozatos oktatás mellett fontosnak tartjuk, hogy piaci
alapon is indítsunk képzéseket magánszemélyeknek és cégeknek
egyaránt, s részt vegyünk különböző átképzési programokban.
Centrumunk alapvető célja, hogy a felnőtteket egyre nagyobb
számban vonjuk be képzéseinkbe, s így a felnőttképzést tovább
erősítsük, képzési kínálatunkat pedig szélesítsük.
Pap Máté
kancellár
A Veszprémi Szakképzési Centrum képzéseire várjuk azokat, akik
szakmát szereznének, vagy meglévő képesítési szintjüket emelnék,
vagy csak kipróbálnának valami újat!
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SZAKKÉPZÉS 4.0
Az ipar gyors fejlődésének nap mint nap szemtanúi vagyunk. Míg az első ipari forradalomra
évszázadokat kellett várnunk, addig manapság egy évtized alatt hatalmas változások
következnek be. A fejlődést nem lehet megállítani, s nekünk is igazodni kell hozzá.
Az automatizálás és digitalizáció egyre jelentősebbé válik, számos szakma átalakul vagy
eltűnik az elkövetkezendő évtizedekben. Ahhoz, hogy haladni tudjunk a korral, egyre
fontosabbá válik a szakképzett munkaerő, aki olyan kompetenciákkal rendelkezik, mellyel
alkalmassá válik a foglalkoztatásra, az átképzésre.
A szakképzési és felnőttképzési rendszer is a 4.ipari forradalom kihívásainak megfelelően
került átalakításra. A duális képzésben a tanulók már tanulmányaik jelentős részét
vállalkozásoknál töltik, ahol jövedelemhez jutnak, a tanulási évek egy része beszámítható
lesz a nyugdíjra jogosító évekbe, s az ösztöndíjrendszer megteremti a lehetőségét a
pályakezdés támogatásának. A jó eredménnyel letett technikusi vizsga egyenes utat biztosít
a szakirányú felsőoktatásba.
A Veszprémi Szakképzési Centrumban mi is azon dolgozunk, hogy ezt a forradalmi
megújulást biztosítsuk a tanulók számára, s elősegítsük a változó gazdasági igényeknek,
egyéni
tapasztalatoknak
és
kompetenciáknak
megfelelő,
egész életen át tartó tanulást,
pályamódosítást, szakmaváltást.
Minőségi képzést biztosítunk,
melyet
a
21.
századi
technológiákkal,
eszközökkel
felszerelt tanulási környezettel és
a szakterületükön kiváló oktatók
alkalmazásával érünk el.
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Á GA Z AT S Z E R IN TI K ÉPZ É S EI N K
EGÉSZSÉGÜGY
Gyakorló ápoló
Gyógymasszőr

Pék-cukrász

Elektronikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
Ipari informatikai technikus
Elektronikai műszerész
Villanyszerelő

ÉPÜLETGÉPÉSZET

ÉPÍTŐIPAR

ÉLELMISZERIPAR

Épületgépész technikus
Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő

GAZDÁLKODÁS
MENEDZSMENT

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

INFORMATIKA
ÉS TÁVKÖZLÉS

Informatikai rendszer
és alkalmazás-üzemeltető
technikus
Infokommunikációs hálózatépítő
és -üzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő
és -tesztelő technikus
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ELEKTRONIKA
ÉS ELEKTROTECHNIKA

Magasépítő technikus
Ács
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves

FA- ÉS BÚTORIPAR
Faipari technikus
Asztalos

GÉPÉSZET

Gépésztechnikus
Gépgyártás-technológiai
technikus
Gépi és CNC forgácsoló
CNC programozó
Szerszám- és készülékgyártó
Hegesztő

KÖRNYEZETVÉDELEM
ÉS VÍZÜGY
Környezetvédelmi technikus

SPECIALIZÁLT GÉPÉS JÁRMŰGYÁRTÁS

KÖZLEKEDÉS ÉS
SZÁLLÍTMÁNYOZÁS
Logisztikai technikus
Kishajóépítő
és -karbantartó

Gépjármű mechatronikai technikus
Mechatronikai technikus
Gépjármű mechatronikus
Karosszérialakatos
Mechatronikus karbantartó

RENDÉSZET ÉS
KÖZSZOLGÁLAT

SZÉPÉSZET

SPORT

SZOCIÁLIS

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS

Fodrász
Kozmetikus technikus

Kisgyermekgondozó, -nevelő
Gyermek- és ifjúsági felügyelő
Szociális ápoló és gondozó

VEGYIPAR

Vegyésztechnikus
Műanyag-feldolgozó technikus

Közigazgatási ügyintéző
Rendészeti technikus

Sportedző (kézilabda,
labdarúgás) - szervező

Cukrász szaktechnikus
Szakács szaktechnikus
Vendégtéri szaktechnikus
Turisztikai szervező
Idegenvezető
Cukrász
Panziós-fogadós
Pincér-vendégtéri szakember
Szakács

KERESKEDELEM

Kereskedő és webáruházi
technikus
Kereskedelmi értékesítő
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BERUHÁZÁSOK
A minőségi oktatáshoz nélkülözhetetlen a minőségi
infrastruktúra, ezért 2015-ös megalakulásunk óta
folyamatosan igyekszünk fejleszteni iskoláinkat. Európai
Uniós és saját forrásainknak köszönhetően, ez idő alatt
több száz millió forintot költöttünk arra, hogy diákjaink minél
modernebb környezetben tanulhassanak.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap pályázatából 160 millió
forintot, a GINOP 6.2.3 pályázatból közel 80 millió forintot
költöttünk eszközfejlesztésre. A pályázati forrásoknak
köszönhetően kisbuszokat, informatikai eszközöket,
gépészeti, faipari és vegyészeti gépeket, Lego robotokat
és tankonyhai eszközöket szereztünk be az elmúlt 1 évben.
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A tantermek és az oktatási eszközök folyamatos
korszerűsítése mellett diákjaink az iskolában töltött időt
is minőségi környezetben tölthetik el. Fontosnak tartjuk
a környezetvédelmet és a megújuló energiaforrások
használatát, ezért nagy öröm számunkra, hogy az Öveges
József, a Bethlen István, a Táncsics Mihály és a JendrassikVenesz iskolákat napelemmel tudtuk felszerelni. Az elmúlt
1,5 évben az Ipariban megvalósult a régóta várt ablakcsere,
a Táncsicsban pedig az étkező tetőjavítása, elkezdődtek az
iskolák mosdóinak a felújításai is.
Büszkék vagyunk, hogy az MLSZ támogatásával a VSZC
Jendrassik-Venesz Technikumában egy 25x40 m műfüves
pályát sikerült átadnunk 2020 júniusában, melynek
köszönhetően diákjaink a testnevelés órákat is egy
modernebb, zöldebb pályán tölthetik.

Kollégistáink számára a közösségi tereket, kollégiumi
helyiségeket
is
folyamatosan
kényelmesebbé,
otthonosabbá igyekszünk tenni.
Az Öveges iskolánk lány kollégiuma 2017-ben teljes
felújításon esett át, melynek keretében megvalósult az
épület teljes hőszigetelése, valamint az épület külső
nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje
is.
7

Eddigi legnagyobb pályázatunk, a GINOP-6.2.3-nak
köszönhetően, közel 80 millió forintból a Táncsics
iskolában belső nyílászárók, világítótestek, bútorok,
burkolatok cseréjére is sor került, mely a kollégiumban
élő diákok és az ott dolgozó pedagógusok
komfortérzetének és a közösség építő erejének a
növelését segítik elő. Olyan közösségi terek kerültek
kialakításra, amelyek a közös tanulást és időtöltést
szolgálják.
Megalakulásunk óta talán a legnagyobb fejlesztési
projektünk kezdetén állunk, ugyanis a Modern
Városok Program keretében megvalósuló Ágazati
Képzőközpontnak
köszönhetően
a
gépészet
ágazatban tanuló diákjaink a térség legmodernebb
eszközparkjában tanulhatnak majd. A projekt
keretében a Jendrassik-Venesz Technikumában több
mint 2 milliárd Forintból megújul a tanműhely, emellett
új oktatási szárny is épül 10 tanteremmel és egy CNC
műhellyel. A kivitelezés 2020 októberében kezdődik és
a tervek szerint a diákok a következő tanévet már a
megújult környezetben kezdhetik meg.
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GINOP-6.2.3-2017-00001
A szakképzési intézményrendszer
átfogó fejlesztése program
megvalósítása a Veszprémi
Szakképzési Centrum
Intézményeiben

Erasmus+ az Európai Unió oktatást,
képzést, ifjúságügyet és sportot
támogató programja

GINOP-6.1.3-17-2018-00008
Idegen nyelvi készségek fejlesztése
a Veszprémi Szakképzési Centrum
gondozásában

A Határtalanul Program
keretében lehetőség nyílik
tanulmányi kirándulások
megszervezésére
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PÁLYAORIENTÁCIÓ – ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS
Már kisgyermekkorban is sokat foglalkoztunk azzal a
kérdéssel, hogy „Mi legyek, ha nagy leszek?”. Amikor
azonban a pályaválasztás küszöbén állunk, bizonytalanná
válunk. Ugyanezt érezzük akkor is, mikor az általunk
választott szakma már nem elégít ki bennünket, s
váltani szeretnénk. A Veszprémi Szakképzési Centrum
intézményei és partnerei különböző pályaválasztási
rendezvényeket szerveznek annak érdekében, hogy
pontos képet, kedvet, szakszerű információt kapjon
bárki az iskoláinkban oktatott szakmákról.
SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Színes, szórakoztató programok.
KISMESTERKÉPZŐ TÁBOR
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara nyári tábora 5-7. osztályt végzett
általános iskolai tanulók részére.
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSOK
Veszprém Megyei Kormányhivatal által
szervezett rendezvény.
NYÍLT NAPOK
ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK SZÓLÓ
VERSENYEK
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DKA – DIGITÁLIS KÖZÖSSÉGI
ALKOTÓMŰHELY
A
GINOP-6.2.3-2017-00001
„A
szakképzési
intézményrendszer átfogó fejlesztése a Veszprémi
Szakképzési Centrum intézményeiben” pályázat
keretében készültek el a DKA termeink. Digitális
Közösségi Alkotóműhely egy olyan speciális oktatási
tér, ahol projekt alapú oktatás, saját motivációból
eredő kísérletezés, nem ipari, hanem egyedi, gyors
prototipizálás és oktatás zajlik.
A labor a VSZC Jendrassik-Venesz Technikumban (8200
Veszprém, Március 15. u. 5.) kapott helyet. A műhelyben
egymással jól kombinálható alkotótechnológiákat
próbálhatunk ki.
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Egy hely a feladványok megoldására, az elme
kinyílására, a tervezésre, a kreatív alkotásra, az új
kihívásokra és a játékra.

ELEKTRONIKA
3D NYOMTATÁS
LÉZERVÁGÁS
ROBOTÉPÍTÉS
FÉMMEGMUNKÁLÁS
VARRÁS, FAMEGMUNKÁLÁS
CNC MEGMUNKÁLÁS
SAJÁT ÖTLETEK
ÖNÁLLÓ ALKOTÁS
KREATIVITÁS
INNOVÁCIÓS KÉSZSÉGEK ERŐSÖDÉSE
MODERN TECHNOLÓGIA
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FELNŐTTEK OKTATÁSA, KÉPZÉSE
A Veszprémi Szakképzési Centrum számára fontos,
hogy a felnőttek számára is biztosítsa a továbbtanulás
lehetőségét. A nappali tagozaton oktatott szakmákon
kívül egyéb képzéseket is kínálunk. Cél, hogy a
felmerülő igényeknek megfelelő képzési formákat
biztosítsunk a felnőttek számára, hogy akár rövidebb idő
alatt is szakszerű ismeretekhez juttassuk a hallgatókat,
segítséget nyújtsunk az átképzéshez.
Szakmai oktatás
• Széleskörű szakmai ismeretek átadása és akár több foglalkozás
valamennyi munkakörének betöltésére képesít.
• Ágazati alapoktatás és Szakirányú oktatás (duális partnerrel)
• 2 szakma ingyenes
• Bizonyítvány, oklevél

Rész-szakképesítés
• Egy munkakör betöltésére képesít, valamely szakképesítéshez
kapcsolódik pl. sütőipari és gyorspékségi munkás; falazó kőműves
• 1 részszakma ingyenes a szakképző intézményben

Szakmai képzés
• Szakosító képzések, ráépülések pl. Hűtéstechnikai berendezés
üzemeltető; PLC programozó
• 1 szakképesítés ingyenes a szakképző intézményben
• Képesítő bizonyítvány

Egyéb képzés
• Amit szeretne kipróbálni, megtanulni pl. főző-tanfolyam, varrótanfolyam
• Fizetős
• Tanúsítvány

Szakképzésen belüli lehetőségek:
– esti munkarend
– ösztöndíj
– diákhitel
– szakképzési munkaszerződés

Szakmai képzés és egyéb képzési
lehetőségek:
– rugalmasság
– távoktatás
– gyakorlatorientáltság
13

MIÉRT VAGYUNK JÓ VÁLASZTÁS?
Az alábbi válaszokat kaptuk néhány egykori diákunktól:
A KÖZGÁZ-ban olyan sok mindent tanultam, hogy nem csupán
az egyetemi tanulmányaimat, hanem a vállalkozásom indítását is
megkönnyítette!...Az irodalom iránti szeretetet is és az írás iránti
szenvedélyt is az iskolának köszönhetem, az ott megtanult marketing
alapok adták azt a bázist, amiből ma a cégem, a kozossegi-media.com
működik.
Klausz Melinda, közösségi média szakértő
A legfontosabbak: a minőségi munka elsődlegessége; lojalitás
a munkahely iránt és empátia a munkatársak felé; a sokszínűség
elfogadása, nyitottság a világra;,… a tudás és a „lámpásként tanítók”
tisztelete, elfogadása; és annak az értéknek a fel- és elismerése, amit
ennek az iskolának (KÖZGÁZ) a közössége, megkötő ereje, az itt,
velünk otthon vagy biztonsága adott.
Dr. Mátyás István, K&H Bank területi igazgató
Nagyon meghatározó volt az a négy év, amit az Öveges iskolában
tölthettem, s igen pozitívan befolyásolta mind emberi, mind szakmai
fejlődésemet. Ez egy remek közösség. Itt mindent megtalálhat egy
fiatal, ami szükséges ahhoz, hogy elkezdje a nagybetűs életet: szakmai
tudást, gazdag diákéletet, sportversenyeket…. erős alapot a felsőfokú
tanulmányokhoz.
Fábián-Tamása Tímea kormánytisztviselő, Dunakeszi Tankerületi Központ
2015-ben végeztem az Övegesben CAD-CAM informatikusként. A
két éves képzés nagyszerű alapot adott a későbbi tanulmányaimhoz,
melyet a képzésnek hála, már célirányosabban tudtam megkezdeni.
A műszaki vénával rendelkező diákoknak tökéletes választás, mellyel
stabil, versenyképes technikusi bizonyítványt szerezhetnek.
Kalmár Gergő, BMW Projektfelelős terméktervező,
Tier 1 autóipari beszállító
Már az elején megfogott az Öveges családias légköre, annak ellenére,
hogy több százan tanultunk ott. Az iskola mindig nagyon jó programokat
szervezett, s az öt év remekül telt, meg lehetett találni a harmóniát a
szórakozás és tanulás között és az is bebizonyosodott, hogy egy
szakközépiskolából érkező hallgató is lehet köztársasági ösztöndíjas
akár több éven keresztül is. Szakmailag felkészült az intézmény mind
informatikában, mind gépészetben..
Princz L. Tamás karbantartó mérnök,
Continental Automotive Hungary Kft.
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Az életem meghatározó alakjai voltak, s számos szakmai sikert
köszönhetek mind a Jendrassiknak, mind pedig tanáraimnak és
mentoraimnak. World Skills magyarországi döntőjében 3. helyezést, a
Gundel Ifjúsági Nemzetközi versenyen 1. helyezést és egy különdíjat, és
végezetül az OSZTV-na 3. helyet sikerült elérnem az itt szerzett tudásom
által.
Borbély Levente, Kistücsök étterem
A Jendrassikban végeztem el a vendéglátásszervező- vendéglős
technikusi képzést, s mellette megszerezhettem a barista illetve a mixer
végzettséget is. A legkiemelkedőbb lehetőség volt itt számomra a Gundel
Iskola által megrendezett nemzetközi versenyenvaló részvétel, melynek
köszönhetően 3 évet tanulhattam Franciaországban. Hálás vagyok
iskolámnak, hogy az oktatók szenvedélye és odaadása egy olyan szakmát
biztosított nekem, amiben nap, mint nap a fejlődésre törekszem.
Németh Vivien, Jásdi Borterasz
A Gönczyben a pék szakma oktatása során nem volt sok az elmélet,
viszont sok volt a gyakorlat. Az iskolai tanműhely jól felszerelt, megtanultam
a szakma alapjait. Az osztályok kis létszámúak, így személyre szabott
a figyelem. Családias környezetben, sok közösségépítő programon
vettem részt: sport, kirándulások, színházlátogatás, s még keringőzni is
megtanultam.
Szanyi Kállai Balázs, pék
Nagyon jó érzéssel tölt el, ha a SÉF-ben eltöltött 5 évre gondolok vissza,
nagyon sokat köszönhetek az iskolának, pl. a nyelvtanulást, hiszen
érettségire felsőfokú angol nyelvvizsgával rendelkeztem. A külföldi
tanulmányi utakat, melynek során megismertem különböző nemzetek
kultúráját, népszokását és gasztronómiáját, Megtanultam, hogyan
kell helytállni különböző körülmények között, továbbá megtanultam,
hogyan legyek magabiztos abban, amit csinálok és nyitott az új emberi
kapcsolatok és ismeretek iránt. A szakmai ismereteimet későbbiekben az
egyetemen mind a Számviteli és Pénzügyi Karon, mind a Kereskedelmi,
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon hasznosítani tudtam.
But Pálfi Brigitta Hilton Budapest szálloda,
Reservations részleg
A Táncsics iskola alapvetően meghatározta az életem asztalosként.
Már akkor is az motivált, hogy ha csinálok valamit, azt csináljam a lehető
legjobban, ezért igyekeztem mindent megtanulni, amit csak lehetett. Az
esti tagozaton érettségi bizonyítványt is szereztem. Az asztalos szakma
igazán szép. Saját kezeddel alkotni valamit fantasztikus, főleg, ha az
ember később találkozik azzal, akinek készült.
Kovács Krisztián, Kanapékirály

15

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 1.
Tel: 06-70/19-96-002
E-mail: titkarsag@veszpremszc.hu
Honlap: www.veszpremszc.hu
Facebook: https://www.facebook.com/VeszpremiSzC
Instagram: https://www.instagram.com/veszpremi_szc

16

