
INGYENES FELNŐTTOKTATÁS 

Szerezz még egy esélyt egy második szakmával! 

Jelentkezz a Veszprémi Szakképzési Centrum képzéseire! 

ESTI tagozatos képzések – 2017/2018. tanév 

Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma (Veszprém) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I. (1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 
szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője II. (1 év) 
(55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • isk@ipariszakkozep.hu • www.ipariszakkozep.hu 

 

 

 

Veszprémi SZC  
Jendrassik-Venesz Középiskolája és Szakközépiskolája (Veszprém) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Autóelektronikai műszerész (2 év)1, 2 
(54 525 01) 

érettségi 

Kereskedő (2 év)1 (54 341 01) 

Logisztikai és szállítmányozási 
ügyintéző (2 év)1 (54 841 11) 

Vendéglátásszervező (1 év) 1, 2 
(54 811 01) 

CNC gépkezelő (1 év)1 (35 521 01) 

Gépi forgácsoló vagy 

Gépgyártástechnológiai technikus 
szakmai végzettség 

Vendéglátó-üzletvezető (0,5 év)1, 2 
(35 345 01) 

Cukrász vagy Szakács vagy Pincér 
szakmai végzettség 

Cukrász (1,5 év)1, 2 (34 811 01) 

befejezett 10. osztály  
Pincér (1,5 év)1, 2 (34 811 03) 

Szakács (1,5 év)1, 2 (35 345 01) 

Szerszámkészítő (1 év)1 (34 521 10) 

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője I. (1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 
szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások 
ügyvezetője II. (1 év) (55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • iskola@vejsz.sulinet.hu • www.vejsz.sulinet.hu 

 

 

Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 
(Veszprém) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2 év) 
(54 344 01) 

érettségi Irodai titkár (2 év) 1, 2 (54 346 03) 

Vállalkozási és bérügyintéző (2 év) 
54 344 02) 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. 
(1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 
szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) 
(55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu • www.vkozgaz.hu 

 

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiuma (Veszprém) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Asztalos (2 év)1 (34 543 02) 

befejezett 10. osztály  
 

Bádogos (2 év)1 (34 582 02) 

Festő, mázoló, tapétázó (2 év)1, 2 (34 582 
04) 

Tetőfedő (2 év)1 (34 582 15) 

Villanyszerelő (2 év)1 (34 522 04) 

Elektronikai technikus (2 év)1 (54 523 02) 
érettségi 

Faipari technikus (2 év)1 (54 543 01) 

Kozmetikus (2 év)1, 2 (54 815 02) érettségi + tanulószerződés 

Magasépítő technikus (2 év)1 (54 582 03) érettségi 

Műemlékfenntartó technikus (1 év)1 
(55 582 02) 

Magasépítő technikus szakképzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. 
(1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 
szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) (55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • iskola@tmvp.hu • www.tmvp.hu 



1Egészségügyi alkalmasság szükséges.2Pályaalkalmasság szükséges. 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 31. 

Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája (Veszprém) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Szakács (1 év)1,2 (35 345 01) 

befejezett 10. osztály  Pincér (1 év)1,2 (34 811 03) 

Cukrász (1 év)1,2 (34 811 01) 

Vendéglátásszervező (1 év)1,2 (54 811 
01) 

érettségi 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
I. (1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és 
bármilyen szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) (55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • mayeri@sef.hu; www.sef.hu; 06-88/569-880/105 
 

 

Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája 

(Tapolca) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (2 év) 
(54 344 01) 

érettségi 

Irodai titkár (2 év) 1, 2 (54 346 03) 

Vállalkozási és bérügyintéző (2 év) 
54 344 02) 

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 
(2 év) 2 (54 140 02) 

Pék (2 év)1 (34 541 05) 

befejezett 10. osztály  Kőműves (2 év)1 (34 582 14) 

Számítógép-szerelő, karbantartó (2 év)2 
(34 582 14) 

Érettségire felkészítő képzés (2 év) államilag elismert szakképesítés 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. 
(1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és 
bármilyen szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) 
(55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • gonczypal.iskola@gmail.com • www.gonczypal.tapolca.hu 
 

 

 

 

 

Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

(Balatonfűzfő) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Elektronikai műszerész (1 év)1 (34 522 
03) 

befejezett 10. osztály  

CAD-CAM informatikus (2év) (54 481 
01) 

érettségi 

Kereskedő (2 év)1 (54 341 01) 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
I. (1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és bármilyen 
szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) (55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • titkarsag@oveges-szi.hu • www.oveges-szi.hu 
 

 

 

Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma (Ajka) 

Szakma (képzési idő) Feltétel 

Szakács (2 év)1,2 (35 345 01) 

befejezett 10. osztály  

Cukrász (2 év)1,2 (34 811 01) 

Pincér (2 év)1,2 (34 811 03) 

Pék (2 év)1 (34 541 05) 

Szociális gondozó és ápoló (2 év)1 
(34 762 01) 

Szociális asszisztens (2 év) (54 762 02) 
érettségi 

Gyakorló ápoló (2 év)1 (54 723 02) 

Ápoló (1 év)1 (55 723 01) Gyakorló ápoló szakmai végzettség 

Érettségire felkészítő képzés (2 év) államilag elismert szakképesítés 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője I. 
(1 év) (35 345 01) 

alapfokú iskolai végzettség és 
bármilyen szakmai végzettség 

Kis és középvállalkozások ügyvezetője 
II. (1 év) (55 345 01) 

érettségi, szakmai végzettség és B1 
szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből 

További információ: • titkarsag@vszcajka.hu • http://www.szgyajka.hu/ 
 

mailto:mayeri@sef.hu
http://www.sef.hu/

