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BKSZC

Neked szól, ha....
Életre szóló döntés előtt állsz: szak-
mát választasz. Segítünk, hogy 
olyan mun kád legyen, amiben jó 
vagy és amit igazán szeretsz!

Képzéseinkről
Bemutatjuk a szakképzés megú-
jult rendszerét és ezen keresztül 
pedig több, mint 100 szakmánkkal 
ismertetünk meg, hogy biztosan a 
számodra legmegfelőbbet választ-
hasd.

A hozzáadott érték
Mi nem csak szaktudást bizto-
sítunk: számos lehetőséggel tá mo-
gatjuk a szakmához vezető utad, 
megmutatjuk mentor prog ram   ja in -
kat, tehet séggondozó pro jekt je in-
ket és a képzéssel járó extra jut-
ta tásokat!
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Jelentkezési határidő
a központi írásbeli
felvételi vizsgára

Értesítés
a központi írásbeli 
eredményeiről

Jelentkezés a kiválasztott
középiskolába, jelentkezési 
lap leadása

Tanulói  
adatlapok
módosításának
lehetősége

A középfokú iskola 
eddig az időpontig
nyilvánosságra  
hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét

Értesítés
a felvételi
eredményről

Részvételi  
a szóbeli
felvételin

14:00  
Pótló írásbeli  
felvételi vizsga

10:00  
Központi írásbeli 
felvételi vizsga

Fontosabb dátumok
(EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről)

2021.02.19.

2021.03.22-23. 2021.03.16.2021.04.30.

2021.05.10-21.

2021.02.23. - 03.12.

A középfokú iskola 
igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki (pótfelvételi)

               Válaszd a leginkább

hozzád illő        
                           szakmát.
Segítünk, hogy        
                  olyan munkád 
      legyen, amiben
jó vagy és 

             amit igazán
     szeretsz!



Hogyan válasszak, 

        hogyan jelentkezzek?

1. Érzelmi döntések
Jelölj be legalább 3 szakmát, ami igazán érdekel  
kiadványunkból. Csak azt vedd figyelembe, hogy  
a leírások és a képek alapján melyik fogott meg igazán.

Fontos lépések:

2. Beszélgess el magaddal, nem para!
Légy őszinte és gondold végig milyen adottságokkal rendelkezel. 
Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:
• Kreatív vagyok? Fontos az alkotói, szellemi munka nekem?

• Jó a kézügyességem, szeretem a precíz,  
 odafigyelést igénylő munkákat?

• Magányos farkas vagy csapatjátékos lennék inkább?

• Élvezem a fizikai munkát, örömmel tölt el?

• A reáltárgyak, a fizika, kémia érdekel vagy  
 a humán vonal az erősségem?

4. Jelentkezz jól, kerülj be!  
 Ne bízd a véletlenre!

Keress rá a választott iskola honlapjára és tudd meg,  
milyen jelentkezési feltételek, felvételi szempontok  
alapján vennének fel. Fontos időben tájékozódnod,  
így ha látod mik az iskola fő szempontjai, akkor  
fel tudsz készülni a felvételi vizsgára.  
Felkészültség = előny.

5. Jobb vagy, mint mások?  
 Segítünk bebizonyítani!

Ha már egy ideje tanulod a szakmát és úgy érzed  
igazán tehetséges vagy benne, akkor keresd  
az ösztöndíjas vagy  tehetséggondozó programjainkat!  
Azon vagyunk, hogy kiemeljük a tehetségeket  
és egyengessük diadalmenetüket a jövőbe!

3. Olvass utána és dönts ésszerűen,  
 de vedd figyelembe vágyaidat!

Keress rá az interneten a korábban megjelölt szak-
mákra, kérdezz meg ismerősöket esetleg, akik ezeket a 
hivatásokat űzik. Ha már közelebb kerültél ahhoz, hogy 
milyenek is az egyes szakmák mindennapjai, akkor vesd 
össze az előző pontban megválaszoltakat az újonnan 
megtudott információkkal és válaszd az adottságaidhoz 
és a vágyaidhoz legközelebb álló szakmát! www.bkszc.hu

Itt is megtalálsz



    Építsd  
fával a jövőd!
   Gyere hozzánk 
            asztalosnak!    

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Kaesz Gyula Faipari  
Technikum és  
Szakképző Iskola
www.kaesz.hu

Az iskola 1966 óta áll jelenle-
gi helyén, tiszta profilú faipari 
szakképző iskolaként. Az oktatás 
15 tanteremben, két informatika 
teremben, egy tornateremben, 
10 asztalos kézi műhelyben, 
két kárpitos tanműhelyben és 
egy korszerűen felszerelt gép-
műhelyben folyik. A tanulók 
felkészülését könyv tár is segí-
ti. Különféle szakmai, közisme-
reti, kulturális és sportversenye-
ken is részt vesz nek tanulóink. 
A nemzet közi EurosSkills és 
WordSkills faipari versenyeire 
iskolánk leg modernebb gé pek kel 
felszerelt műhelyében készülnek 
a ver senyzők. A minden évben 
megtartott Szakma Kiváló Ta-
nulója versenyen, valamint köz-
is mereti országos versenyeken 
iskolánk tanu lói mindig ered-
ményesen szerepeltek, erkölcsi 
dicsőséget szerezve ezzel is 
iskolánknak.

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 006

A Fa- és bútoripar ágazat a legérdekesebb szakmákat 
foglalja magában. Mindben közös, hogy alkotó, kreatív 
munkával hoz létre használati tárgyakat, melyek hét-
köznapjainkban nélkülözhetetlenek, kényelmünket 
szolgálják, használatuk biztonságot és sok örömöt 
okoz.

Épületek alkotóelemeitől kezdve (pl. fa alapanyagú 
falazóelemek, nyílászárók) a tároló- és ülőbútorokon 
át (iroda-, konyha-, lakószobaszekrények, asztalok, 
ülőgarnitúrák, ágyak, székek) a műalkotásokig (szob-
rászat, faragás, intarziák, díszletek) rendkívül széles a 
skála. 

 FA- ÉS BÚTORIPAR ÁGAZAT
Az iparágban elsősorban hazai alapanyagokból ex-
portképes termékek készülnek. A gyárak, üzemek, 
műhelyek az ország egész területén megtalálhatók.

A duális képzésben résztvevő diákok modern, jól 
felszerelt műhelyekben gyakorolhatják a kézműves 
praktikákat, de ipari környezetben elsajátíthatják a 
legfrissebb digitális CNC technikával működő beren-
dezések kezelését is.

A fa- és bútoripari szakmát azon fiataloknak ajánl-
juk, akik szépérzékkel rendelkeznek, fogékonyak a 
design iránt, szeretnek fa-, bőr és textilanyagokkal 
elmélyülten, önállóan alkotómunkát végezni, s büsz-
kék azok eredményére.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Faipari  
technikus

A szakképzettséggel rendelkező:
• helyszíni felmérést végez;
• gyártási dokumentációt készít, használja a szakmai 

alapfogalmakat;
• gyártmánytervezési, gyártás-előkészítési feladatokat 

végez;
• gyártási folyamatot szervez, ellenőriz;
• elektronikus adatfeldolgozást végez;
• meghatározza a gyártásához szükséges gépek, beren-

dezések helyes beállítását, gyártási hibákat korrigál;
• gyártástechnológiát dolgoz ki, ellenőriz, mintadarabot 

készít;
• digitális technológiát, speciális szoftvereket használ;
• fűrészipari technológiai feladatokat végez;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat
• A szakma megnevezése: Faipari technikus

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
• Pályaalkalmassági vizsgálat: -

Fa- és bútoripar ágazat 5 éves képzése, amely érettsé-
gi és technikus szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul.

A faipari technikus a bútoripari, épület-asztalosipari, 
fűrészipari termékek gyártásában vesz részt. Gyárt-
mány tervezési, gyártáselőkészítési, gyártásszervezési, 
termelésirányítási, gyártástechnológiai és minőségel-
lenőrzési feladatokat lát el, melyhez digitális technikát 
használ.

Kompetenciaelvárás:
Kreativitás, digitális kompetencia, térlátás, precizitás, 
problémamegoldó képesség, szervező készség, határo-
zottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségvállalás, 
együttműködés..

Választható képzések 
és szakmaképzés  
5 éves technikumi 
képzésben:

Választható képzések 
és szakmairányok 3 
éves szakképzőiskolai 
képzésben: 

•  Faipari technikus

• Asztalos

• Kárpitos

                  A faforgács illata,  

az élő anyag formálása,  

       az életterek kialakítása 
                        teszi ezt a szakmát  

    igázán értékessé.

• bútoripari termékek gyártási folyamatának tervezését, 
szervezését végzi;

• épület-asztalosipari termékek gyártási folyamatának 
tervezését, szervezését végzi;

• egyéb faipari termék készítését, beépítését, szerelését 
irányítja, szervezi, ellenőrzi;

• helyszíni szerelési folyamatokat szervez, ellenőriz;
• képes faipari terméket készíteni;
• együttműködik a faipari-, és társszakmák egyes 

területeinek képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret tervezni, 
szervezni, kedveli a digitális technológiát, vagy szak-
irányú felsőoktatási tanulmányt kíván folytatni.
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KárpitosAsztalos

A szakma alapadatai:
•  Az ágazat megnevezése: Fa- és bútoripar ágazat
•  A szakma megnevezése: Kárpitos
•  A szakma azonosító száma: 4 0723 08 03

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szük  séges (színtévesztés egyéni elbírálás szerint)
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni mérése-

ket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és 

használja a kárpitosipari alapfogalmakat;
• kiválasztja a megfelelő kárpitozási technológiát;
• hagyományos és modern kárpitozási módszereket 

alkalmaz;
• kárpitozáshoz szükséges anyagokat és eszközöket 

biztosít, ellenőriz;
• kárpitozási munkához előkészítő varrási műveleteket 

végez;
• ülő- és fekvő bútorok tartószerelését, rugózat 

kialakítását, párnázat készítését végzi;
• párnázatok bevonását, díszítését készíti;
• bútorok és szerkezetek modern és hagyományos 

kárpitozását végzi;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Fa-és bútoripar
• A szakma megnevezése: Asztalos
• Szakma azonosító száma: 4 0722 08 01

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
•  Alapfokú iskolai végzettség
 
Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Fa-és bútoripari ágazat 3 éves képzése, amely szak-
képzettség megszerzésével zárul.

Az asztalos egy olyan faipari szakma, amelyet a 
hagyományos kézműves munka mellett a gépi tech-
nológia, a digitalizáció jellemez. Az asztalos külön-
böző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók 
és belsőépítészeti munkák elkészítését, szerelését, 
javítását és felújítását végzi.

Kompetenciaelvárás
Kreativitás, önállóság, precizitás, igényesség, meg-
bízhatóság, problémamegoldó képesség, felelősségvál-
lalás, fegyelmezettség, rugalmasság, csapatmunka.

Fa-és bútoripari ágazat 3 éves képzése, amely szak-
képzettség megszerzésével zárul.

A kárpitos szakmát többségben kézi munka, kisebb 
mértékben gépesítés, digitalizáció jellemzi. A kárpitos 
szövettel, bőrrel látványossá, különféle tartószerelés-
sel, rugózattal, párnázó anyagokkal kényelmessé teszi 
a bútorokat, belső tereket, járműveket.

Kompetenciaelvárás
Kreativitás, precizitás, kézügyesség, igényesség, 
szépérzék, térlátás, önállóság, problémamegoldó 
képesség, felelősségvállalás, csapatmunka.

• bútor és szerkezetek kárpitját felújítja, javítja;
• ajtókárpitozást készít, javít;
• járművek belsejének és kiegészítőinek a kárpitozását 

készíti, felújítja, javítja;
• belső terek kárpitozási munkáit végzi;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, 

be rendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a kárpitos, az asztalos és a társszak-

mák egyes területeinek képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret szabni-varrni,  
kedveli a változatos alapanyagokat, a kézműves mun-
kát, akit érdekelnek a nagy figyelmet igénylő tevé-
kenységek.

A szakképzettséggel rendelkező:
• ellenőrzi a munkavégzés feltételeit, helyszíni mérése-

ket végez;
• értelmezi a gyártási dokumentáció tartalmát és 

használja a szakmai alapfogalmakat;
• biztosítja és ellenőrzi a szükséges anyagokat és esz-

közöket;
• faipari, asztalosipari alapszerkezeteket készít, hely-

színi szerelést végez;
• különböző funkciójú bútorokat (asztalok, ülő- és fek-

vő bútorok, szekrények, kiegészítő bútorok) készít, 
összeszerel, beszerel, felújít;

• ajtókat és ablakokat, lépcsőt, faburkolatokat gyárt, 
be épít, javít;

• egyéb faipari és asztalosipari termékeket gyárt;
• működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, 

berendezéseket, mérőeszközöket;
• együttműködik a faipari- és társszakmák egyes 

terü leteinek képviselőivel, szakembereivel.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret alkotni, a 
fával dolgozni. Dolgozhat alkalmazottként, vagy vezet-
heti saját vállalkozását..



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.

+36-1-58-58-050 (központi telefonszám)

+36-1-58-58-058 (ügyfélszolgálat)

+36-30-826-99-18 (ügyfélszolgálat)

kepzesinfo@bkszc.hu

ugyfelszolgalat@bkszc.hu

www.bkszc.hu

BKSZC

Itt is megtalálsz

OM azonosító: 203032 
Nyilvántartásba vételi szám: E-001280/2015




