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A Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményei
Tagintézményeink elhelyezkedése Tolna megyében
• Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd
• Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Dombóvár
• Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája, Szekszárd
• Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Szekszárd
• Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Dombóvár
• Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, Paks
• Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája, Dunaföldvár
• Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Bonyhád
• Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási
• Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája, Szekszárd

A Szekszárdi Szakképzési Centrum partnerei
• Mintegy 200 gyakorlati képzőhely
• Több mint 50 szolgáltató vállalkozás
• Mintegy 20 hivatal, állami és önkormányzati fenntartású szervezet
• Más állami (EMMI-TK, AM) és nem állami fenntartású (egyházi,
alapítványi) oktatási intézmények
• Továbbá a szülői és civil szervezetek, alapítványok minden Tolna
megyei nagyvárosban működő tagintézményünk esetében
• A Centrum tagintézményei jelenleg több mint 10 hazai és nemzetközi
pályázatban érintettek (Erasmus+, GINOP-, KEHOP- projektek)

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK
• Iskolai rendszerű képzések (tanulói jogviszony – kedvezmények)
Nappali rendszerű iskolai oktatás (25 éves korig)
- Általános iskola 8. osztályát befejezők számára
- Érettségi után a szakképzésbe érkezők számára

Felnőttoktatás (16 éves kortól - )
• Iskolarendszeren kívüli képzés (szerződéses jogviszony)
Felnőttképzés (16 éves kortól - )

A Szekszárdi Szakképzési Centrum és a gazdálkodó szervezetek
kapcsolata
• Iskolai rendszerű képzések
- Nappali rendszerű iskolai oktatás:
Szakközépiskolai, szakiskolai képzés: duális képzés (szintvizsgát követően)
Szakgimnáziumi képzés: együttműködési megállapodás, duális képzés
lehetősége (11.-12. évfolyam, 13-15. évfolyam)
- Felnőttoktatás: duális képzés lehetősége
• Iskolarendszeren kívüli képzés: Felnőttképzés
Igazodva a vállalkozói igényekhez (saját dolgozók képzése a munkahelyi
környezetben)

Tagintézményeink képzési profilja
Tagintézmény

Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája Dunaföldvár

Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és
Kollégiuma - Dombóvár

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnázuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma - Dombóvár

Képzési profil (ágazat)
Élelmiszeripar
Közgazdaság
Gépészet
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Kereskedelem
Szociális
Vendéglátóipar
Épületgépészet
Könnyűipar
Egészségügy
Szociális
Élelmiszeripar
Építőipar
Faipar
Gépészet
Kereskedelem
Könnyűipar
Közlekedésgépész
Sport
Szépészet
Vendéglátóipar
Villamosipar és elektronika
Informatika
Közlekedésgépész
Kereskedelem
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Közgazdaság
Pedagógia
Villamosipar és elektronika
Rendészet és közszolgálat
Vegyipar

Képzés típusa

szakiskola
szakközépiskola
szakgimnázium (felnőttoktatásban)

Szakképzési Hídprogram
szakiskola
szakközépiskola
szakgimnázium

szakgimnázium
szakközépiskola (felnőttoktatásban)

Tagintézményeink képzési profilja
Tagintézmény

Képzési profil (ágazat)

Képzés típusa

Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma Szekszárd

Építőipar
Faipar
Gépészet
Informatika
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Közlekedésgépész
Szépészet
Villamosipar és elektronika
Rendészet és közszolgálat
Honvédelem
Nyomdaipar
Könnyűipar

szakközépiskola
szakgimnázium

Vendéglátóipar
Élelmiszeripar

szakközépiskola
szakgimnázium

Közgazdaság
Ügyvitel
Turisztika
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Kereskedelem

szakközépiskola
szakgimnázium

Egészségügy
Szociális

szakközépiskola
szakgimnázium

Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája - Szekszárd

Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája Szekszárd

Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája
és Kollégiuma - Szekszárd

Tagintézményeink képzési profilja
Tagintézmény

Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és
Kollégiuma - Bonyhád

Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma
- Tamási

Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája - Paks

Képzési profil (ágazat)
Épületgépészet
Faipar
Gépészet
Informatika
Kereskedelem
Közgazdaság
Sport
Szociális
Ügyvitel
Turisztika
Távközlés
Élelmiszeripar
Építőipar
Gépészet
Informatika
Kereskedelem
Mezőgazdaság
Vendéglátóipar
Rendészet és közszolgálat
Faipar
Épületgépészet
Villamosipar és elektronika
Építőipar
Épületgépészet
Gépészet
Kereskedelem
Közlekedés, szállítmányozás és logisztika
Szociális
Informatika
Sport
Könnyűipar
Vendéglátóipar

Képzés típusa

szakközépiskola
szakgimnázium

szakközépiskola
szakgimnázium

Szakképzési Hídprogram
szakiskola
szakközépiskola
szakgimnázium (felnőttoktatásban)

KÍNÁLATUNK - Szakközépiskolai szakképesítés
nappali rendszerű iskolai oktatásban
• Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája, Dunaföldvár: pék,
épület- és szerkezetlakatos, cukrász, hegesztő, eladó, ipari gépész,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, női szabó
• Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Dombóvár: cukrász, eladó, hegesztő, pincér, szakács, kőműves, pék, épületés szerkezetlakatos, asztalos, szociális gondozó és ápoló, villanyszerelő,
festő, mázoló, tapétázó; motorkerékpár-szerelő, női szabó,
• Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd:
kőműves, hegesztő, gépi forgácsoló ,ráépülés: CNC gépkezelő,
karosszérialakatos, asztalos, villanyszerelő, gépjármű mechatronikus,
járműfényező, női szabó, szerszámkészítő
• Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája, Szekszárd: pincér, szakács,
cukrász

KÍNÁLATUNK - Szakközépiskolai szakképesítés
nappali rendszerű iskolai oktatásban
• Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája, Szekszárd: eladó

• Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma,
Szekszárd: szociális gondozó és ápoló
• Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Bonyhád: asztalos,
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő, eladó, épület- és szerkezetlakatos,
szociális gondozó és ápoló
• Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási: épület- és
szerkezetlakatos; festő, mázoló, tapétázó; mezőgazdasági gépész, eladó,
hegesztő, pék, pincér, szakács, kőműves, asztalos, elektronikai műszerész,
villanyszerelő; víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő, pék-cukrász
• Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, Paks: ács, eladó, hegesztő, kőműves,
szociális gondozó és ápoló, épület- és szerkezetlakatos; festő, mázoló, tapétázó;
fogadós, gépi forgácsoló, női szabó, szárazépítő

KÍNÁLATUNK - szakiskolai szakképesítés/ részszakképesítés
nappali rendszerű iskolai oktatásban
• Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája, Dunaföldvár: falusi vendéglátó,
épület- és szerkezetlakatos, családellátó, családi gazdálkodó, parkgondozó
• Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Dombóvár:
bevontelektródás kézi ívhegesztő, konyhai kisegítő
• Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, Paks: családellátó, parkgondozó,
szobafestő

KÍNÁLATUNK – Szakgimnáziumi képzés nappali rendszerű
iskolai oktatásban
• Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Dombóvár
• Ágazati képzés: sport, szépészet, szociális, vendéglátóipar
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: sportedző, autószerelő, erősáramú elektrotechnikus,
vendéglátásszervező, fodrász, szociális szakgondozó, vendéglátásszervező
• Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Dombóvár:
• Ágazati képzés: informatika, közlekedésgépész, kereskedelem; közlekedés, szállítmányozás, logisztika,
közgazdaság, rendészet és közszolgálat,
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: informatikai rendszerüzemeltető, informatikai rendszergazda,
vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője, kereskedő, vasútforgalmi szolgálattevő, logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző, közszolgálati ügyintéző, pedagógiai- és
családsegítő munkatárs, szoftverfejlesztő, közlekedésautomatikai műszerész, postai üzleti ügyintéző,
vegyésztechnikus
• Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd
• Ágazati képzés: gépészet, közlekedésgépész, informatika, szépészet, honvédelem, rendészet és közszolgálat,
villamosipar és elektronika, építőipar
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: gépgyártástechnológiai technikus, autószerelő, ráépülés:
autótechnikus, informatikai rendszerüzemeltető, fodrász, kozmetikus, honvédelmi igazgatási ügyintéző,
közszolgálati ügyintéző, erősáramú elektrotechnikus, mechatronikai technikus, magasépítő technikus,
ruhaipari technikus, nyomdaipari technikus

KÍNÁLATUNK– Szakgimnáziumi képzés nappali rendszerű iskolai
oktatásban
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája, Szekszárd
Ágazati képzés: vendéglátóipar
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: vendéglátásszervező
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája, Szekszárd
Ágazati képzés: közgazdaság, ügyvitel, turisztika; közlekedés, szállítmányozás és logisztika,
kereskedelem
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző, irodai titkár;
turisztikai szervező, értékesítő; logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, kereskedő, idegenvezető;
vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző
Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd
Ágazati képzés: egészségügy, szociális
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: gyakorló ápoló, ráépülés: ápoló, gyógymasszőr,
gyakorló csecsemő- és gyermekápoló, ráépülés: csecsemő- és gyermekápoló, gyakorló
mentőápoló, ráépülés: mentőápoló, fizioterápiás asszisztens, fogászati asszisztens, gyakorló
klinikai laboratóriumi asszisztens, gyógyszertári asszisztens, radiográfiai asszisztens,
gyermekotthoni asszisztens, kisgyermekgondozó-, nevelő; szociális szakgondozó

KÍNÁLATUNK – Szakgimnáziumi képzés nappali rendszerű iskolai
oktatásban
• Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Bonyhád
• Ágazati képzés: közgazdaság, informatika, sport, ügyvitel, turisztika, távközlés
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: pénzügyi-számviteli ügyintéző, gazdasági
informatikus, sportedző, irodai titkár, idegenvezető, fitness-wellness instruktor, infokommunikációs
hálózatépítő és üzemeltető; turisztikai szervező, értékesítő
• Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási
• Ágazati képzés: informatika, kereskedelem, vendéglátóipar, képző- és iparművészet
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: informatikai rendszerüzemeltető, kereskedő,
pedagógiai- és családsegítő munkatárs, vendéglátásszervező, grafikus
• Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, Paks
• Ágazati képzés: építőipar, informatika, sport
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: épületgépész technikus, gépgyártástechnológiai
technikus, logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, magasépítő technikus, műszaki informatikus,
sportedző
• Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája, Dunaföldvár
• Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: kisgyermekgondozó-, nevelő; vendéglátásszervező,
pénzügyi- számviteli ügyintéző

KÍNÁLATUNK – Felnőttoktatás
• Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája, Dunaföldvár: autóbuszvezető, eladó,
hegesztő, kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.-II., kisgyermekgondozó, -nevelő, pénzügyiszámviteli ügyintéző, tehergépkocsi-vezető , épület- és szerkezetlakatos, vendéglátásszervező
• Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Dombóvár:
tehergépkocsi-vezető, autóbuszvezető, autószerelő, cukrász, szakács, erősáramú
elektrotechnikus, fodrász, gyakorló ápoló, gyakorló mentőápoló, mentőápoló, ápoló, női
szabó, szociális gondozó és ápoló, hegesztő; festő, mázoló, tapétázó, villanyszerelő
• Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma,
Dombóvár: informatikai rendszerüzemeltető, pedagógiai- és családsegítő munkatárs,
gyógypedagógiai segítő munkatárs, elektronikai műszerész, szoftverfejlesztő

• Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd: erősáramú
elektrotechnikus, tehergépkocsi-vezető, autóbuszvezető, fodrász, gépgyártástechnológiai
technikus, kozmetikus, magasépítő technikus, mechatronikai technikus, nyomdaipari
technikus, ruhaipari technikus, CNC gépkezelő
• Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája, Szekszárd: cukrász, szakács, diétás szakács,
pincér

KÍNÁLATUNK – Felnőttoktatás
• Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája, Szekszárd: logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási mérlegképes könyvelő, kereskedő,
idegenvezető, államháztartási mérlegképes könyvelő
• Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Szekszárd:
gyakorló ápoló ,ráépülés: ápoló, szociális szakgondozó, mentőápoló; szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző, szociális gondozó és ápoló

• Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Bonyhád: pénzügyi-számviteli
ügyintéző, infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető, vállalkozási mérlegképes könyvelő,
szociális gondozó és ápoló
• Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma, Tamási: épület- és
szerkezetlakatos, gazda, hegesztő, pincér, szakács
• Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája, Paks: épületgépész technikus,
gépgyártástechnológiai technikus, magasépítő technikus, logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző, tehergépkocsi-vezető, autóbuszvezető; kisgyermekgondozó, nevelő, pedagógiai és
családsegítő munkatárs, sportedző, kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.-II., létesítmény
energetikus, ács, bádogos, épület- és szerkezetlakatos; festő, mázoló, tapétázó, gépi
forgácsoló, hegesztő, kőműves, szociális gondozó és ápoló, CNC gépkezelő

Tanulói létszám
(2018. 10. 01.)
Nappali
rendszerű iskolai
oktatásban

Felnőttoktatásban

Kollégiumban

Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma

928

66

86

Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma
Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és Kollégiuma
Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája és Kollégiuma

494

62

423
396
354
332
309

82
50
25
227
77

Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája és
Kollégiuma
Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája
Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája

192

74

144
92

141
131
935

Tagintézmény

Összesen

3 664
4559

65
19
50
38
93

351

Felnőttképzés
• Több mint 100 szakma oktatása
• Képzéseinket ingyenes és/vagy költségtérítéses formában, az év bármely szakában, tanévtől
függetlenül indítjuk. A résztvevők felkészült oktatók irányításával, megfelelő eszköz és technikai háttér
mellett sajátíthatják el a szakmához szükséges ismereteket. A képzésekkel jelentősen növekszik a
munkavállalók munkaerőpiaci esélye.
• A tanfolyamokat a gazdálkodó szervezetek igényeire alapozva versenyképességük növelése érdekében
szervezzük.
Elérhetőségek
• Puskás Lajos felnőttképzési csoportvezető
• Telefonszám: 0674/529-333 (1114-es mellék)
• Email: felnottkepzes@szekszardiszc.hu
Képzési körök
• Szakmai képzések (OKJ-s bizonyítványt adnak),
• Az államilag el nem ismert szakmai képzések, amelyek valamely foglalkozás, vagy munkakör
betöltéséhez szükséges kompetencia (alkalmasság) megszerzésére irányulnak (tanúsítványt adnak),
• Nyelvi képzések,
• Egyéb képzések: kompetenciák (alkalmasságok) fejlesztését, az általános műveltség növelését célozzák.
Várjuk a megyében azon vállalkozások jelentkezését is, akiknek segítséget tudunk nyújtani képzési
igényeik megvalósításához, amivel versenyképességüket erősíthetjük!

Felnőttképzés – GINOP-6.1.3-17 idegen nyelvi készségek fejlesztése
• 16-65 éves kor között lévő, diplomával nem rendelkező személyek
vehetnek rész a képzésben
• Angol, német, orosz
• 120 órás képzés
• Ingyenes
• Szintfelmérés
• Maximális csoportlétszám: 14 fő
• Képzések helyszínei: Szekszárd, Dombóvár, Tamási, Bonyhád, Paks,
Dunaföldvár

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására
• 25 évnél fiatalabb, szakképesítéssel rendelkező, munkanélküli, IGR programban regisztrált fiatal vonható be
o aki még nem dolgozott a pályázó cégnél
o akinek nincs felsőfokú végzettsége és tanulói jogviszonya
• 9 hónapig a minimálbér bértömegét, 3 gyakornok után egy mentor 50.000,- Ft-os bértömegét finanszírozza a
projekt,
• Min 2,3 millió Ft; max 30 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás /100% intenzitás/
• 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás az elvárás
• Egy gyakornok egyszer vonható be

• Egy cég többször is pályázhat
• 2020.04.30-ig meg kell kezdeni a projektet
• A pályázat benyújtását megelőzően a Szekszárdi Szakképzési Centrumtól kapcsolatfelvételi igazolást szükséges
kérni a gyakornok@szekszardiszc.hu címen

• Ha nincs pályázatírói lehetősége, akkor tudunk segíteni
• A pályázat benyújtása után meg lehet kötni azzal a gyakornokkal a szerződést, aki a Kormányhivatal által kiállított, a
Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója által is aláírt irányítólappal rendelkezik
Az elmúlt két év során 90 cég pályázott, 42 nyert, 3 elutasítva (a többi bírálat alatt), 91 munkaszerződést kötöttek.

GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára
GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok
munkavállalói számára
• A pályázat beadása lezárult
• A nyertes pályázóknak gyakorlatilag minden képzést meg tudunk tartani
• Érdeklődni a felnottkepzes@szekszardiszc.hu címen lehet

GINOP-6.1.2-15-2015-00001 azonosító számú, „Digitális szakadék csökkentése” című
kiemelt projekt
• 2 x 35 órás ingyenes informatikai képzés
• 15 munkaállomásos mobil oktatóteremmel a cég által megjelölt helyszínen is meg tudjuk valósítani
• Jelentkezni a digitalisszakadek@szekszardiszc.hu címen lehet azoknak, akik nem állnak felsőoktatási
jogviszonyban, valamint párhuzamosan nem vesznek rész EU-s forrásból finanszírozott képzésben
Az elmúlt két évben 65 csoport 807 fő résztvevővel végzett.

JELEN VAGYUNK
• Minden tagintézményünk ajtaja nyitva áll az érdeklődők számára,
bármikor kereshetők tagintézményeink a honlapunkon
(http://www.szekszardiszc.hu/) megadott elérhetőségeken, vagy
személyesen.
• Jelen vagyunk a virtuális térben:
Facebook: https://www.facebook.com/szszc/
Instagram: Szekszárdi Szakképzési Centrum
Snapchat: Szekszárdi SZC

SZEKSZÁRDI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM – ÉLETED
ISKOLÁJA

KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET!
Ábrahám Norbert főigazgató
Szekszárdi Szakképzési Centrum
centrum@szekszardiszc.hu
http://www.szekszardiszc.hu/

