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- 1040/2015. Kormányhatározat - Szakképzés a gazdaság
szolgálatában:
• a szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés
szerkezetének átalakítása,
• a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai
rendszerű szakképzés biztosítása.
- Szakemberképzés a gazdaság részére,
- Minőségi képzés megvalósítása.

Salgótarjáni Szakképzési Centrum (SSZC) fő tevékenysége
1. Szakgimnáziumi, szakközépiskolai és kollégiumi nevelés.
2. Felnőttoktatási és felnőttképzési tevékenység
megszervezése, lebonyolítása.
3. Kiemelt feladat a helyi sajátosságok figyelembevételével a
hátránykompenzálás, felzárkóztatás (HÍD, AJP),
tehetséggondozás.
4. 9 tagintézményben és 17 telephelyen az Alapító Okiratnak
megfelelően szinte valamennyi ágazatban és
szakmacsoportban zajlik az oktatás.
5. A fejlesztések folyamatosságához kapcsolódóan kiemelt
feladat a pályázati tevékenység is.
6. Különböző fejlesztési programok megvalósítása.

1. SSZC Szondi György Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Az intézmény fő profilja a gépészeti, építészeti, faipari, könnyűipari, közlekedés,
elektronikai szakmacsoportba tartozó szakmák oktatása.
• Gépészeti, informatikai, szépészet ágazatban folytat képzést.
• A tantestület felkészült, új dolgok iránt fogékony.
2. SSZC Mikszáth Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Szakmai profilja a kereskedelem, az élelmiszeripar, a közgazdaság, az
idegenforgalom, a vendéglátás és az informatika.
• Népszerű a rendészeti képzés.
• A Határtalanul program keretében folyamatos a tapasztalatcsere a felvidéki, a
kárpátaljai és a partiumi intézményekkel.
3. SSZC Szent-Györgyi Albert Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• A város kiemelt iskolájaként került az SSZC-hez.
• A kifutó gimnáziumi képzés helyett a fő profil az egészségügy, illetve az informatika.
• Jelentős szerepet töltenek be a tehetséggondozás területén.
• Kiemelkedően jó kapcsolatot ápolnak a gyakorlati képzőhellyel, a helyi Kórházzal.

4. SSZC Borbély Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
• Az intézmény a hagyományoknak megfelelően megőrizte az iparos iskola jellegét.
• A fő profil a gépészet, az építészet, a faipar, a könnyűipar, a közlekedés, illetve új
szakmák bevezetése lányok részére a szépészeti ágazatban.
• Felzárkóztatás a Szakképzési HÍD programban zajlik.
• Az Arany János Kollégiumi, illetve Szakiskolai Program résztvevője.
• Kollégiuma 2018 szeptemberétől intézményegységként működik. A kollégium a
gazdája az Arany János Programoknak (AJKP-AJKSZP) centrum szinten.
5. SSZC Stromfeld Aurél Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Az iskolában magas színvonalú informatikai, gépészeti és építőipari oktatás zajlik
technikusi kimenettel.
• A Határtalanul Program rendszeres résztvevői.
• Az országos nevezésű „SOLID EDGE az Év diáktervezője” verseny meghirdetője,
lebonyolítója.
• Erasmus+ program résztvevője.
• Jelentős sporttevékenységet folytató iskola.

6. SSZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma
• Az intézmény fő profilja a közgazdasági, pénzügyi, banki ágazati képzés. A képzési
paletta néhány éve bővült a turisztikai és az informatikai ágazattal.
• Nevelőtestülete innovatív, a tehetséggondozás területén kiváló eredményeket értek,
érnek el. Az iskola Nemzeti Tehetségpontként működik.
• Az Erasmus+ program keretében évek óta folytat mobilitási programokat.
• Partneriskolája több felsőoktatási intézménynek. (BGE, EKE, ELTE, ÓE)
• Kiemelt feladatnak tekintik a versenyeztetést. (Nemzetközi, országos eredmények)

7. SSZC Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Nógrád megye legrégebbi egészségügyi és szociális szakképző intézménye.
• A szakmai képzés eredményei kimagaslók.
• Diákjai országos szakmai versenyek helyezettjei.
• A 2018-as tanévben először vettek részt sikeres pályázat után az Erasmus+ program
keretében külföldi szakmai gyakorlaton Németországban.
• Kiemelkedően jó kapcsolatot épol a helyi gyakorlati képzőhelyekkel, a kórházzal,
az idősek otthonával, a szociális és gyermekvédelmi intézményekkel.
• Megyei szintű „Partnerségi konferencia” szervez az egyészségügyben dolgozó
szervezetek és alapítványok együttműködésével.

8. SSZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
• Kereskedelmi, vendéglátói ágazatban, szakmacsoportban folytat képzéseket.
• Nevelőtestülete innovatív, tanárainak folyamatos a továbbképzése, átképzése.
• Az Erasmus+ program keretében 7 országban a „Mobilitás” programok részesei.
• Az Arany János Szakközépiskolai Program részese.
• Kiemelt szerepet tölt be a szakmai versenyeztetés.
• Diákjai országos szintű szakmai versenyeredményeket érnek el.
9. SSZC Fáy András Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
• Az iskolának jelenleg a gépészeti szakmacsoport a fő profilja, az újra ébresztett
vájár képzés a történelmi hagyományok ellenére sem népszerű.
• Felzárkóztatás a Szakképzési HÍD programban zajlik.
• Sikeres az iskolában zajló rendészeti képzés.
• A pásztói telephelyen népszerű a felnőttoktatás keretében az ügyviteli, a
közgazdasági és logisztika ágazatban zajló oktatás.

A Salgótarjáni SZC tanulóinak létszáma 2015. és 2018. között
az október 1-jei adatok alapján (fő)
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177 képzési programból választhatnak az érdeklődők
Képzéseink folyamatos ellenőrzés és minőségbiztosítás mellett
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• Nevelő-oktató munkánk egészét olyan erkölcsi és szellemi értékek
határozzák meg, amelynek középpontjában a személyiség fejlesztése áll,
• Alkalmazkodva a szűkebb és tágabb iskola-felhasználói környezethez, a
munkaerőpiac igényeihez, korunk változó elvárásaihoz, kihívásaihoz való
rugalmas alkalmazkodással, a versenyképes tudás átadásával a város, a
megye számára szeretne művelt, igényes, korszerű ismeretekkel bíró,
vállalkozó szellemű szakembereket képezni,
• A tanulás életprogrammá válását segítjük elő:
a legkorszerűbb – általános műveltséget megszilárdító, elmélyítő és
szakmai – ismereteket kívánjuk átadni; azt hogy a gyorsan változó XXI.
század világában el tudjanak igazodni. empatikus, toleráns, mások
problémája iránt érzékeny, segítő, szakmára alkalmas tanulókat nevelünk.

Országos szint
Európai Szakképzési Hét (5. legtöbb akkreditált programmal rendelkező centrum)
Szakmák éjszakája (Minden telephelyünkön változatos program, amely megfelel a
mottónak „Próbáld ki, csináld meg, ismerd meg!”)

Megyei szint
Pályaválasztási kiállítás (Két helyszín - minden iskolánk)
Karrier börze (Felnőttoktatás, felnőttképzés)
Mérnöknek lenni jó (Végzős technikusaink)

Intézményi szint
Nyílt napok (Intézményeink, szakmáink bemutatkoznak)
Általános iskolák (Rendhagyó osztályfőnöki órák, Arany János Programok)
Szakkörök (gépi forgácsolás, CAD-CAM, komplex természettudomány)
Rendhagyó technika órák (Mesterek segítségével ismerkednek a szakmákkal)
A pályaorientáció intézményeinkben egész évben folyamatos.
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Nógrád kétpólusú megyének számít, a két meghatározó pólus Salgótarján és
Balassagyarmat. Emellett a megye jellemzően aprófalvas szerkezetű. (131
település, amelyből 6 város)
Az ország egyik legkisebb megyéje mind területét, mind a lakosság számát
tekintve, s az egyik leghátrányosabb régióján belül a leghátrányosabb megye.
A megye jelentős munkaerő-piaci hátránnyal rendelkezik, egyszerre van jelen a
munkaerőhiány illetve a munkanélküliség.
Szabad vállalkozási zóna lévén szükséges a jól képzett, konvertálható tudással
rendelkező szakemberek biztosítása, képzése.
Feladat, hogy a Szakképzési Centrum és tagintézményei rugalmasak legyenek, a
munkaerőpiac igényeinek kiszolgálásában (hiányszakmák, átképzések, belső
képzések, munkáltatói igényre épülő képzések)
Kiemelt cél a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése, a
kulcskompetenciák megerősítése, az egész életen át tartó tanulásra kész, innovatív
szakemberek képzése.
A tanuló létszám figyelembevételével egy centrum, a Salgótarjáni Szakképzési
Centrum látja el a feladatokat a megyében.

Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola
és Kollégium
Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium
Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
Balassi Bálint Gimnázium
Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium

Balassi Bálint Gimnázium

Szirák
Teleki József Általános Iskola és Szakiskola

Salgótarjáni Bolyai János Gimnázium
Salgótarjáni Madách Imre Gimnázium
Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

AXAMO KFT.
BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BELÜGYMINISZTÉRIUM
BESSER HUNGÁRIA MŰANYAGIPARI KFT.
CBA KERESKEDELMI KFT.
CISCO HÁLÓZATI AKADÉMIA
CLUB BRITANNICA NYELVISKOLA
EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ
KMKK ZRT. SALGÓTARJÁNI TERÜLETI
IGAZGATÓSÁG
KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET
NONPROFIT KFT.
MAGNA CAR TOP SYSTEMS KFT.
MAGYAR AUTÓKLUB

MAGYAR POSTA ZRT.
MAGYAR RÁKELLENES LIGA SALGÓTARJÁNI
ALAPSZERVEZETE
MÁTRA SZAKOKTATÁS KFT.
NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI
HIVATAL
NEUMANN JÁNOS SZÁMÍTÓGÉPTUDOMÁNYI
TÁRSASÁG ECDL IRODÁJA
MAHLE COMPRESSORS HUNGARY KFT.
DELTA-TECH MÉRNÖKI IRODA KFT.
EGLO LUX KFT.
ELEKTROMONT KFT. - PÁSZTÓ

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA
NÓGRÁD MEGYE KÓRHÁZAI
NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP
NÓGRÁD MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
NÓGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SALGÓTARJÁNI
JÁRÁSI HIVATALA
NÓGRÁD MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
OKTATÁSI HIVATAL SALGÓTARJÁNI PEDAGÓGIAI
OKTATÁSI KÖZPONT
OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET
PCT OFFICE KFT.
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
WAMSLER SE HÁZTARTÁSTECHNIKAI EURÓPAI RT.
TKKI INNOVÁCIÓS, OKTATÁSI ÉS KÖZÖSSÉGI
KÖZPONT
VIESSMANN KFT.
TRIGON ELEKTRONICA
ÓBUDAI EGYETEM
ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA KFT.
UNIÓ COOP ZRT.
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Szakmai versenyek: Ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak
versenye, SZKTV,
Nemzetközi Építész Diákkonferencia,
Sportversenyek,
Okos termek kialakítása,
Jelentős informatikai fejlesztések,
Minősített Tehetséggondozó Műhely,
Nemzeti Tehetségprogramos pályázatok,
A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése (GINOP-6.2.3-17),
Idegen nyelvi készségek fejlesztése (GINOP-6.1.3-17),
Közismereti országos versenyek (pl. OKTV),
Ifjú Polgárőr versenyek,
Országos rendészeti és honvédelmi versenyek,
Gamer Night (éjszakai verseny tanulóknak),
Ki mit tud?
Külföldi testvériskolákkal való kapcsolat építése (pl. Zilah, Csenger),
Intézmények felújítása pályázati forrásból és saját erőből,
Folyamatos részvétel az Erasmus+ mobilitási programokban.
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Partneri Konferencia
Az intézmény partneri kapcsolatainak erősítése mellett célunk, hogy partner
intézményeink megismerjék iskolánk pedagógiai tevékenységét, bemutassuk az
egészségügyi és szociális képzés sajátosságait, valamint megismerhessük
partnereink tevékenységét.
Ápolók Napja
Az iskola névadója előtti tisztelgés, a közösséghez tartozás erősítése, az ápolói
hivatásra történő felkészülés elmélyítése, az ápolói munka szélesebb körű
megismerése.
Az országos nevezésű „SOLID EDGE az Év diáktervezője” verseny
meghirdetése, lebonyolítása.
Szakmák éjszakája
„Gétés” tábor

