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2013/2014. tanévben indítandó osztályok 

Kecskeméti Humán Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

Németh László Gimnáziuma 

 
Maximális 

létszám 
RFKB 

határozat 

két 9. évfolyamon induló 4 évfolyamos esti/digitális gimnáziumi osztály 68 - 

egy 10. évfolyamon induló esti/digitális / nappali oktatás munkarendje 

szerint szervezett gimnáziumi osztály  
34 - 

kettő 11. évfolyamon induló nappali oktatás munkarendje szerint szervezett 

gimnáziumi osztály 
68 - 

egy levelező tagozatos 7. osztályos általános iskolai osztály  - 

egy levelező tagozatos 8. osztályos általános iskolai osztály  - 

Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskolája 

Szakközépiskola: 
Maximális 

létszám 
RFKB 

határozat 

két 4+1 szakképzési évfolyamos közgazdaság ágazatú osztály 68 A 

egy 4+1 szakképzési évfolyamos kereskedelem, ügyvitel ágazatú osztály 34 

 

A 

 

egy két tanítási nyelvű (magyar angol) 5+1 szakképzési évfolyamos 

közgazdaság, ügyvitel ágazatú osztály 
34 A 

Szakképzés: 
Maximális 

létszám 
RFKB 

határozat 

két érettségi után indított osztály a jelentkezők számától függően az alábbi 

lehetséges szakképesítések indításával: 
68  

Közgazdaság szakmacsoport/ Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Közgazdaság szakmacsoport/Vállalkozási és bér ügyintéző 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport/ 

Logisztikai ügyintéző 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Ügyvitel szakmacsoport/Ügyviteli titkár 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Ügyvitel szakmacsoport/Irodai asszisztens 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

 

 

 



 

- 1 - 

 

 

 

Széchenyi István Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolája 

Szakközépiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

egy két tanítási nyelvű (magyar-német) 5+1 szakképzési évfolyamos 

turisztika ágazatú osztály  
34 A 

egy 4+1 szakképzési évfolyamos vendéglátóipar ágazatú osztály  34 A 

Érettségi utáni szakképzés: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

két érettségi után indított szakképző osztály a jelentkezők számától 

függően az alábbi lehetséges szakképesítések indításával: 
68 

 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Idegenvezető 

(képzési idő 2 év)  
34 

A 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Turisztikai szervező, értékesítő 

(képzési idő 2 év) 
34 

A 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Vendéglátásszervező-vendéglős 

(képzési idő 2 év) 
34 

A 

Szakiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

három 9. évfolyamon induló három éves szakiskolai osztály az alábbi 

szakképesítések indításával: 
84 

 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Szakács 42 A 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Pincér 28 A 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Cukrász 14 A 

egy 11. évfolyamon induló szakképző osztály 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Szakács 
28 

A 

Szakképesítés-ráépülés: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

egy iskolarendszerben megszerzett szakképesítésre épülő osztály a 

jelentkezők számától függően az alábbi lehetséges szakképesítések 

indításával: 
34 

 

Vendéglátás-turisztika szakmacsoport/Vendéglátó-üzletvezető 

(képzési idő 1 év) 
34 

A 

Élelmiszeripar szakmacsoport/Sommelier 

(képzési idő 1 év) 
34 

A 

Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Szakközépiskola és Szakiskolája 

Szakközépiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

két 4+1 szakképzési évfolyamos környezetvédelem-vízgazdálkodás, 

élelmiszeripar ágazatú osztály 
68 A 
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Érettségi utáni szakképzés: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

két érettségi után indított szakképző osztály a jelentkezők számától 

függően az alábbi lehetséges szakképesítések indításával: 
68  

Élelmiszeripar szakmacsoport/Élelmiszeripari technikus 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport/ Környezetvédelmi 

technikus 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Mezőgazdaság szakmacsoport/Parképítő és fenntartó technikus 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Szakiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

két 9. évfolyamon induló három éves szakiskolai osztály az alábbi 

szakképesítések indításával: 
56 A 

Mezőgazdaság szakmacsoport/Kertész 28 A 

Mezőgazdaság szakmacsoport/Gazda 28 A 

Élelmiszeripar szakmacsoport/Élelmiszeripari szakmunkás 28 A 

Élelmiszeripar szakmacsoport/Húsipari termékgyártó 28 A 

egy 11. évfolyamon induló szakképző osztály 

Mezőgazdaság szakmacsoport/Dísznövénykertész 
28 A 

Szakképesítés-ráépülés: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

egy iskolarendszerben megszerzett szakképesítésre épülő osztály a 

jelentkezők számától függően az alábbi lehetséges szakképesítések 

indításával: 
34 

 

 

Mezőgazdaság szakmacsoport/Biogazdálkodó 

(képzési idő 1 év) 
34 A 

Élelmiszeripar szakmacsoport/Tartósítóipari szaktechnikus 34 A 

Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakközépiskola és Szakiskolája 

Szakközépiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

két 4+1 szakképzési évfolyamos egészségügy ágazatú osztály 68 A 

egy 4+1 szakképzési évfolyamos sport ágazatú osztály 34 A 

egy két tanítási nyelvű (magyar angol és magyar német) 5+1 szakképzési 

évfolyamos egészségügy ágazatú osztály 
34 A 

Érettségi utáni szakképzés: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 
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három érettségi utáni szakképző osztály a jelentkezők számától függően az 

alábbi lehetséges szakképesítések indításával: 
102  

Egészségügy szakmacsoport/Ápoló 

(képzési idő 3 év) kilépési lehetőség 2 év után gyakorló ápoló szakmai 

vizsgával 
34 A 

 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

Egészségügy szakmacsoport/Gyógy- és sportmasszőr 

(képzési idő 2 év)  
34 A 

Egészségügy szakmacsoport/Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris 

medicina és sugárterápiás asszisztens 
(képzési idő 2 év) 

34 A 

Szociális szolgáltatások szakmacsoport/Gyermekotthoni asszisztens 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Oktatás szakmacsoport/Pedagógiai- és családsegítő 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Oktatás szakmacsoport/Fitness-wellness instruktor 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Oktatás szakmacsoport/Sportedző (a sportág megjelölésével) 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Szakiskola: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

egy 9. évfolyamon induló három éves szakiskolai osztály 

Szociális szolgáltatások szakmacsoport/Szociális gondozó és ápoló 
28 A 

Iskola rendszerű levelező képzések: 
Maximális 

létszám  

RFKB 

határozat 

Egészségügy szakmacsoport/Ápoló 

(képzési idő 3 év) kilépési lehetőség 2 év után gyakorló ápoló szakmai 

vizsgával 
34 A 

Egészségügy szakmacsoport/Mentőápoló 

(képzési idő 2,5 év) kilépési lehetőség 2 év után gyakorló mentőápoló 

szakmai vizsgával 
34 A 

Egészségügy szakmacsoport/Gyakorló képi diagnosztikai, nukleáris 

medicina és sugárterápiás asszisztens 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Szociális szolgáltatások szakmacsoport/Gyermekotthoni asszisztens 

(képzési idő 2 év) 
34 A 

Szociális szolgáltatások szakmacsoport/Szociális gondozó és ápoló 

(képzési idő 3 év)  
34 A 
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2013/2014. tanévben indítandó osztályok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolája 

Általános képzés, szakmai alapképzés: 
Maximális 

létszám 

RFKB 

határozat 

négy 4 évfolyamos szakközépiskolai osztály az alábbiak szerint: 136  

egy közlekedés ágazatú osztály 34  A 

egy építőipar-szépészet ágazatú osztály (16-19 fő) 34  A 

kettő rendészeti irányultságú 

osztály 

egy közlekedés ágazatú osztály 
68 

34 
- 

egy épületgépészet ágazatú osztály 34 

kettő 2 évfolyamos felnőtt nappali rendszerű szakközépiskolai osztály az 

alábbiak szerint: 
  

2 évfolyamos nappali rendszerű szakközépiskolai osztály ágazati 

megjelölés nélkül (felnőttoktatás) 
68 - 

Szakiskolai szakképzés: 
Maximális 

létszám 

RFKB 

határozat 

hét 9. évfolyamon induló három éves szakiskolai osztály az alábbi 

szakképesítések indításával (osztályonként több szakma, a jelentkezők 

számától függően) 

196  

Építészet szakmacsoport /Kőműves és hidegburkoló  28 A 

Építészet szakmacsoport/Ács  

Építészet szakmacsoport /Szárazépítő  
28 A 

Építészet szakmacsoport /Festő, mázoló, tapétázó  

Gépészet szakmacsoport /Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  
28 A 

Nyomdaipar szakmacsoport /Könyvkötő és nyomtatvány-feldolgozó  

Faipar szakmacsoport /Kárpitos  

Gépészet szakmacsoport /Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő  
28 A 

Gépészet szakmacsoport /Ipari gépész  

Gépészet szakmacsoport /Épület- és szerkezetlakatos  

Közlekedés szakmacsoport /Motorkerékpár szerelő  
28 A  

Közlekedés szakmacsoport Gépjármű mechatronikus  

Közlekedés szakmacsoport /Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó  
28 A 

Közlekedés szakmacsoport /Karosszérialakatos  

Közlekedés szakmacsoport /Járműfényező  
28 A 
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Hagyományos szakiskolai szakképzés (2+2) 
Maximális 

létszám 

RFKB 

határozat 

Öt 11. évfolyamon induló 2 éves szakképző osztály az alábbiak szerint 

(osztályonként több szakma, a jelentkezők számától függően): 
170  

Építészet szakmacsoport/Kőműves szakképesítés  

Építészet szakmacsoport/Burkoló szakképesítés  

Építészet szakmacsoport/Kőfaragó, műköves és épületszobrász szakképesítés  
34 A 

Építészet szakmacsoport/Festő, mázoló és tapétázó szakképesítés  

Építészet szakmacsoport/Ács-állványozó szakképesítés  

Gépészet szakmacsoport/Épületgépészeti csőhálózat és berendezés-szerelő 

(víz, gáz) szakképesítés  

34 A 

Gépészet szakmacsoport/Épületgépészeti csőhálózat és berendezés-szerelő 

(közp. f.) szakképesítés  

Gépészet szakmacsoport Géplakatos szakképesítés  

Gépészet szakmacsoport Szerkezetlakatos szakképesítés  

34 A 

Közlekedés szakmacsoport/Karosszérialakatos szakképesítés  

Közlekedés szakmacsoport/Járműfényező szakképesítés  

Közlekedés szakmacsoport/Motorkerékpár szerelő szakképesítés  
34 A 

Egyéb szolgáltatás szakmacsoport/Fodrász szakképesítés  

Nyomdaipar szakmacsoport/Könyvkötő szakképesítés  

Faipar szakmacsoport/Kárpitos szakképesítés  
34 A 

 

 

 

 

Érettségi utáni szakképzés:                                                    
Maximális 

létszám 

RFKB 

határozat 

Négy érettségi utáni szakképző osztály a jelentkezők számától függően 

az alábbi szakképesítések indításával (osztályonként több szakma): 
  

Közlekedés szakmacsoport/Autószerelő szakképesítés  34 A 

Közlekedés szakmacsoport/Autószerelő  

Közlekedés szakmacsoport/Autóelektronikai műszerész szakképesítés 

 
34 A 

Építészet szakmacsoport/Magasépítő technikus szakképesítés  

Egyéb szolgáltatás szakmacsoport/Gyakorló fodrász szakképesítés  

 
34 A 

Nyomdaipar szakmacsoport/Nyomdai gépmester szakképesítés  

Nyomdaipar szakmacsoport/Kiadvány- és képszerkesztő szakképesítés 

 
34 A 

Egy érettségi utáni szakmára épülő szakképző osztály, a jelentkezők 

számától függően az alábbi szakképesítés indításával: 
  

Közlekedés szakmacsoport/Autótechnikus szakképesítés  34 A 
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Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 

Kandó Kálmán Szakközépiskola és Szakiskolája 

Általános képzés, szakmai alapképzés: 
Maximális 

létszám 

RFKB 

határozat 

hat 4 évfolyamos szakközépiskolai osztály az alábbiak szerint: 204  

egy 5 évfolyamos két tanítási nyelvű (magyar-német) gépészet ágazatú osztály, 

vagy egy négy évfolyamos gépészet ágazatú osztály 
34  A 

   egy informatika ágazatú osztály  34  A 

   egy elektronika ágazatú osztály                                                                            34 A 

   ½ könnyűipar ágazatú osztály 

   ½  faipar ágazatú osztály   
34  

A 

A 

   egy gépészet ágazatú osztály 34 A 

egy képző- és iparművészet ágazatú osztály – párhuzamos képzés;  

 
34 A 

   

Érettségi utáni szakképzés:                                                                     
Maximális 

létszám 
RFKB 

határozat 

négy érettségi utáni szakképző osztály a jelentkezők számától függően az 

alábbi lehetséges szakképesítések indításával (osztályonként két szakma): 
136  

Elektrotechnika szakmacsoport/Elektronikai technikus szakképesítés  

Informatika szakmacsoport/műszaki informatikus szakképesítés  

- képzési idő 2 év                       
34 

A 

A 

Faipar szakmacsoport/Faipari technikus szakképesítés  

Könnyűipar szakmacsoport/Ruhaipari technikus szakképesítés 

 - képzési idő 2 év           
34 

A 

A 

Kereskedelem-marketing szakmacsoport/Postai ügyintéző szakképesítés - 

képzési idő 1 év                              
34 A 

Gépészet szakmacsoport/Gépgyártástechnológiai technikus szakképes. 

Gépészeti szakmacsoport/Mechatronikai technikus szakképesítés – képzési idő 

2 év 
34 

A 

A 

Hagyományos szakiskolai szakképzés (2+2): 
Maximális 

 létszám 
RFKB 

határozat 

Három 11. évfolyamon induló szakképző osztály az alábbiak szerint 

(osztályonként két szakma): 
102  

Gépészet szakmacsoport/Finommechanikai műszerész szakképesítés 

Elektronikai szakmacsoport/Villanyszerelő szakképesítés  

 – képzési idő 2 év 
34 

A 

A 

Gépészet szakmacsoport/Gépi forgácsoló szakképesítés 

Gépészet szakmacsoport/Hegesztő szakképesítés – képzési idő 2 év 
34 

A 

A 

Faipar szakmacsoport/Asztalos szakképesítés 

Könnyűipari szakmacsoport/Női szabó szakképesítés 

– képzési idő 2 év 
34 

A 

A 
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Speciális Szakiskolája 

 Maximális 

létszám 
RFKB 

határozat 

3 osztály könnyűipari, gépipari, építőipari, mezőgazdasági 

szakmacsoportban  
42 (3*14) - 

 

 

 

Szakiskolai szakképzés: 
Maximális 

 létszám 

RFKB 

határozat 

Öt 9. évfolyamon induló három éves szakiskolai osztály az alábbi 

szakképesítések indításával (osztályonként két szakma, a jelentkezők 

számától függően): 
140  

Elektrotechnika szakmacsoport/Mechatronikai karbantartó szakképesítés   28 A 

Gépészet szakmacsoport/Gépi forgácsoló szakképesítés                       

Gépészet szakmacsoport/Szerszámkészítő szakképesítés 
28 

A 

Könnyűipar szakmacsoport/Női szabó szakképesítés  

Elektrotechnika szakmacsoport/Villanyszerelő szakképesítés   
28 

A 

A 

Faipar szakmacsoport/Asztalos szakképesítés 28 A 

Gépészet szakmacsoport/Finommechanikai műszerész szakképesítés  

Gépészet szakmacsoport/Hegesztő szakképesítés 
28 

A 

A 


