Válassz
szakmát!
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Bevezető köszöntő
Tisztelt Szülők!
Családjuk egy fontos állomáshoz érkezett el. Önök és gyermekük egy fontos döntés előtt állnak a középiskola felvételi eljárás, a pályaválasztás során.
Gyermekük milyen iskolát válasszon? Gimnáziumban, szakképző iskolában vagy technikumban tanuljon tovább? Hol tud elhelyezkedni a szakma megszerzését
követően? Milyen munkabért keresnek az adott szakmában dolgozó szakemberek? – mindenkiben felmerülnek ezek a kérdések.
Tájékoztató füzetünkkel ebben próbálunk meg segíteni. Bemutatjuk a szakképzés által kínált lehetőségeket és előnyöket.
A szakképzési rendszer évről-évre változik. Változik az iskolák elnevezése, a szakmák megnevezése. Ebben próbálunk meg Önöknek segíteni, bemutatjuk a
szakképzési rendszer lehetőségeit, a gyermekük számára egy lehetséges életpálya-építési lehetőséget.
A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum tagintézményeiben piacképes szakmákat tanulhatnak gyermekeik. Az új szakképzési törvény adta keretek között
ösztöndíjat kapnak. Szakmai gyakorlati képzésüket valós munkakörnyezetben, cégeknél sajátíthatják el. A szakképzési rendszer a 9. évfolyamon átjárható a
szakképző iskola és a technikum között.
Minden 9. évfolyamon tanuló szakképzésben résztvevő diák ösztöndíjat kap. A 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, ezt követően gyakorló
képzőhelyen folytatják szakmai gyakorlati képzésüket. Itt a gyakorlati képzést biztosító cég tanulói munkaszerződést köt a tanulókkal, ahol akár közel bruttó
100.000,- Ft-ot is kaphat havonta gyermeke a gyakorlati oktatás ideje alatt. Ez az új típusú ösztönző rendszer biztosítani kívánja a tanulók elkötelezettségét a
szakember képzés iránt.
A szakképzési rendszer rugalmasan reagál a munkaerőpiac igényeire. Piacképes szakmákat kínál a pályaválasztás előtt álló tanulók részére. 3 vagy 5 éves
képzések keretében, szakember képzésben vehetnek részt a szakképzést választó tanulók. Korszerűen felszerelt tanműhelyekkel, modern technológiákkal,
felkészült szakmai oktatókkal, barátságos elfogadó iskolai környezettel várjuk leendő diákjainkat.
Válasszák a szakképzést! Felmerülő kérdéseikkel keressék szakképzési tanácsadóinkat, referenseinket a Nógrád Megyei Szakképzési Centrum
centrum@nmszc.hu vagy a 32/310-231-es telefonszámon.
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Érdemes tudni:

Tanulókat megillető juttatások a szakképzésben 2020. szeptember 1-től


A szakképzésben 9. évfolyamon tanuló diákok részére szakképzési ösztöndíj jár, melynek mértéke technikumi képzésben 8.050,- Ft/hó, szakképző
iskolai képzésben 16.100,- Ft/hó.



10. évfolyamtól technikumi képzésben a tanulmányi eredménytől függően akár 56.350,-Ft/hó ösztöndíj is járhat.



Szakképző iskolában a 3 éves képzésekben a külső cégnél töltött gyakorlati képzés idejére szakképzési munkaszerződés keretében jár juttatás a
tanulóknak 10-11. évfolyamon. Ennek mértéke a minimálbér legalább hatvan százaléka, de legfeljebb a minimálbér összege.



A tanuló az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra jogosult.



Rászorultsági helyzete (hátrányos helyzet, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, stb.) és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján
támogatásra jogosult.



A tanulót családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes vagy térítésmentes étkezés, tanszerellátás és szociális ösztöndíj illetheti meg.

A magyar szakmunkás társadalom elöregedőben van. Mindannyian tapasztalják, hogy egyre nehezebb egy jó festőt, kőművest, burkolót, vagy villanyszerelőt
találni. A munkaerőpiac várja a képzett szakembereket, mely az emelkedő szakmunkásbérekben is jól látható.
Nem minden tanuló számára megfelelő a gimnáziumi képzés. Sok tanuló inkább egy gyakorlatorientált képzésben, a szakmatanulásban válhat sikeres felnőtté.
A szakképzésben a közismereti óraszámok (matematika, magyar irodalom, történelem, stb.) megegyeznek a gimnáziumi oktatásban tanulók óraszámaival.
Szakmai vizsga megszerzését követően a felsőoktatás várja a tanulókat a szakirányú főiskolai vagy egyetemi képzésekben. A szakképzésből továbbtanulók
szakmai előképzettségüknek köszönhetően sikeresebb eredménnyel zárják a főiskola első évét, hiszen az alapozó tudásukat a középfokú iskolai képzésben, a
technikumban már megszerezték. Nem idegen számukra egy szakrajz elkészítése, egy szakmai számítás, egy gazdasági, vagy műszaki fogalom ismerete,
számítások megoldása.
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Nógrád Megyei Szakképzési Centrum iskolái:
A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum 8 iskolában várja a szakképzést választó tanulókat.
Salgótarjánban:





Borbély Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 3104 Salgótarján, Csokonai út 29. (továbbiakban: Borbély)
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola 3100 Salgótarján, Zemlinszky R. út 9. (továbbiakban: Kereskedelmi)
Stromfeld Aurél Technikum és Szakképző Iskola 3100 Rákóczi út 60. (továbbiakban: Stromfeld)
Táncsics Mihály Technikum 3100 Salgótarján, Május 1 út 58. (továbbiakban: Táncsics)

Bátonyterenyén:
 Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
3070 Bátonyterenye, Ózdi út 39. (továbbiakban: Fáy)
Balassagyarmaton:
 Mikszáth Kálmán Technikum és Szakképző Iskola
2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. (továbbiakban: Mikszáth)
 Szent-Györgyi Albert Technikum és Szakképző Iskola
2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 50. (továbbiakban: Szent-Györgyi)
 Szondi György Technikum és Szakképző Iskola
2660 Balassagyarmat, Régimalom utca 2. (továbbiakban: Szondi)
Gyermekük a szakképzésben kétféle képzési típus közül választhat:
1. 3 éves szakképző iskolai szakképzés
2. 5 éves technikumi szakképzés
A szakképző intézményeink 47 szakmát kínálnak a pályaválasztás előtt álló tanulóknak.
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5 éves technikusi szakmák
A 2021/2022-es tanévben az alábbi (5 éves) technikusi szakmákat kínáljuk tanulóink részére:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Egészségügy
Elektronika és
elektrotechnika
Építőipar
Fa- és bútoripar
Gazdálkodás és
menedzsment
Gépészet

10.
Informatika és távközlés
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kereskedelem
Közlekedés és
szállítmányozás
Rendészet és
közszolgálat
Specializált gép- és
járműgyártás

Általános ápoló
Mentőápoló

Táncsics

Szondi

SzentGyörgyi

Stromfeld

Mikszáth

Szakma megnevezése

Kereskedelmi

Ágazat megnevezése

Fáy

Ssz.

Borbély

A táblázat tartalmazza a középiskolai felvételi jelentkezés során használatos tagozatkódokat az egyes szakmákhoz kapcsolódóan.

8111
8112

Ipari informatikai technikus

1113

Magasépítő technikus
Faipari technikus
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Gépész technikus
Gépgyártás-technológiai technikus
Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető
technikus
Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
Szoftverfejlesztő és -tesztelő
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
Kereskedő és webáruházi technikus
Logisztikai technikus
Postai üzleti ügyintéző

2115
6102
9111
2114
2113

2111
2112

8116
3102

9113
9115

6101
5101
6

1112
8115

Közszolgálati technikus
Gépjármű-mechatronikai technikus

3103
3103

9112

3104
3104

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sport

Szépészet

Turizmus-vendéglátás
Pedagógia tanulmányi
terület

Fitness-wellness instruktor
Sportedző (labdarúgás)-sportszervező
Fodrász
Kéz- és lábápoló technikus
Kozmetikus technikus
Cukrász szaktechnikus
Szakács szaktechnikus
Turisztikai technikus
Vendégtéri szaktechnikus

Táncsics

Szondi

SzentGyörgyi

Stromfeld

Mikszáth

Kereskedelmi

Szakma megnevezése

Fáy

Ágazat megnevezése

Borbély

Ssz.

8113
8114
5103
5104
5102

1111
4112
4112
3101
4112

Pedagógiai munkatárs

6301

9114
9311

3 éves szakképző iskolai szakmák
A 2021/2022-es tanévben az alábbi szakképző iskolai szakmákat kínáljuk tanulóink részére:

1.
2.
3.
4.

Elektronika és
elektrotechnika

Villanyszerelő

Építőipar

Ács
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves
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Szondi

Stromfeld

Mikszáth

Kereskedelmi

Szakma megnevezése

Fáy

Ssz. Ágazat megnevezése

Borbély

A táblázat tartalmazza a középiskolai felvételi jelentkezés során használatos tagozatkódokat az egyes szakmákhoz kapcsolódóan.

5212

1229

5208
5211

1220
1222
1226

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Épületgépészet
Fa- és bútoripar
Gépészet
Kereskedelem
Kreatív
Specializált gép- és
járműgyártás

Turizmus-vendéglátás

Vegyipar

Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő
Asztalos
Épület- és szerkezetlakatos
Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Kereskedelmi értékesítő
Bőrtermékkészítő
Divatszabó
Gépjármű mechatronikus
Karosszérialakatos
Cukrász
Panziós-fogadós
Pincér-vendégtéri szakember
Szakács
Műanyag-feldolgozó

Szondi

Stromfeld

Mikszáth

Kereskedelmi

Szakma megnevezése

Fáy

Borbély

Ssz. Ágazat megnevezése

1227
5205
5207

6201
6202

1221
2216

5209

6203
4211

1223
1225

9215
1230
1228
1224

5206
5213
5210
4213
6205
4214
4212

9213
9214
9212
9211

6204

Az Innovatív Képzéstámogató Központ által készített „Tájékoztató füzet az alapszakmákról 2020” kiadványt minden 8. osztályos tanuló részére megküldtük.
Reméljük hasznos információkkal segíti a szakmaválasztást. A füzetből megismerhetik, hogy mit csinál egy adott szakmaember, milyen ismereteket sajátít el a
képzésben, illetve kinek javasolt az adott szakma tanulása. A tájékoztató füzet letölthető a https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html oldalról.
A füzet kiegészítéseként jelen tájékoztató kiadványunkkal segíteni szeretnénk abban, hogy az adott szakmával milyen munkakörök tölthetők be. Sokszor az
adott szakma megnevezése eltérő a betölthető munkakör elnevezésétől. A cégek álláshirdetéseiben nem az iskolai végzettség szerepel, hanem a munkakör,
a pozíció, amire munkatársakat keresnek. (FEOR: Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere szerinti besorolás, amit a munkaszerződés is tartalmaz.)

8

Fontos kérdésként merül fel Önökben: „Gyermekünk, ha megszerezte a szakmát, szakemberré vált, milyen munkakörben tud elhelyezkedni?”

Szakképző iskolában megszerzett szakmai végzettséggel betölthető munkakörök:
Szakma megnevezése
Villanyszerelő
Ács
Festő, mázoló, tapétázó
Kőműves
Központifűtés- és
gázhálózatrendszer-szerelő
Asztalos
Épület- és szerkezetlakatos
Gépi és CNC forgácsoló
Hegesztő
Kereskedelmi értékesítő
Bőrtermékkészítő
Divatszabó
Gépjármű mechatronikus
Karosszérialakatos
Cukrász
Panziós-fogadós

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni
Villamos gépek és készülékek műszerésze, javítója,
Elektromoshálózat-szerelő, -javító,
Épületvillamossági szerelő
Állványozó, állványszerelő, Csőállványozó, Dúcolat készítő, Építményzsaluzatszerelő, faállványozó
Festő és mázoló
Betonozó, Beton-összeillesztő kőműves, Díszítő kőműves,
Falazó kőműves. Födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező, Gázkémény
készítő
Központifűtés- és csőhálózat-szerelő, Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
Vezeték- és csőhálózat-szerelő
Bútorasztalos
Épületasztalos
Lakatos
Építményszerkezet-szerelő
Forgácsoló
Hegesztő, lángvágó
Bolti eladó
Bolti pénztáros, jegypénztáros
Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő-, -javító
Cipész, cipőkészítő, -javító
Szabó, varró
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító
Lakatos
Cukrász
Panzióvezető, kollégiumigazgató, szállodavezető, recepcióvezető (szállodai),
Turistaszálló-vezető, vendéglátó egységvezető
Családi panzió vezetője, falusi vendéglátó, panziós
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Szakma megnevezése
Pincér-vendégtéri szakember
Szakács
Műanyag-feldolgozó

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni
Pincér
Szakács
Műanyagtermék-gyártó gép kezelője

Technikumban megszerzett szakmai végzettséggel betölthető munkakörök:
Szakma megnevezése
Általános ápoló
Mentőápoló
Ipari informatikai technikus

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni
ápoló, szakápoló
ápoló, szakápoló
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
Informatikai és kommunikációs rendszerek felhasználóit támogató
technikus
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Magasépítő technikus

Építő- és építésztechnikus
Műszaki rajzoló, szerkesztő
Építőipari szakmai irányító, felügyelő

Faipari technikus

Fa- és könnyűipari technikus

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Pénzügyi ügyintéző
Számviteli ügyintéző
Könyvelő
Bérelszámoló
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
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Szakma megnevezése

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Konferencia- és rendezvényszervező
Személyi asszisztens
Titkár(nő)
Általános irodai adminisztrátor
Könyvelő
Bérelszámoló
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
Gépésztechnikus
Műszaki rajzoló, szerkesztő
Forgácsoló
Gépésztechnikus

Gépész technikus

Gépgyártás-technológiai technikus
Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

Telekommunikációs technikus
Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus
Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze,
javítója
Számítógéphálózat- és rendszertechnikus

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

A FEOR-ban csak felsőfokú végzettséghez kötött szoftverfejlesztő
munkakör van, míg az ipar elvárja a technikusi szintet is.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus

Kereskedelmi ügyintéző
Anyaggazdálkodó, felvásárló
Pénzügyi ügyintéző (kivéve pénzintézet)
Statisztikai ügyintéző
Általános irodai adminisztrátor
Készlet- és anyagnyilvántartó
Bérelszámoló
Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
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Szakma megnevezése
Kereskedő és webáruházi technikus

Logisztikai technikus

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni
Kereskedő
Vezető eladó
Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
Kereskedelmi ügyintéző
Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője
Kereskedelmi ügyintéző
Anyaggazdálkodó, felvásárló
Készlet- és anyagnyilvántartó
Bérelszámoló
Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
Munka- és termelés szervező

Postai üzleti ügyintéző

Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású

Közszolgálati technikus

Vagyonőr, testőr
Közterület-felügyelő
Parkolóőr
Portás, telepőr, egyszerű őr
Egyéb ügyfélkapcsolati foglalkozású
Iratkezelő, irattáros
Általános irodai adminisztrátor
Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító, Autó szervizelő,
Autóbevizsgáló, autószerelő

Gépjármű-mechatronikai technikus
Fitness-wellness instruktor

Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
Recepciós

Sportedző (labdarúgás)-sportszervező

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
Konferencia- és rendezvényszervező
Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
Fodrász
Manikűrös, pedikűrös
Kozmetikus

Fodrász
Kéz- és lábápoló technikus
Kozmetikus technikus
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Szakma megnevezése

Munkakör, amit a szakmai végzettséggel be lehet tölteni

Cukrász szaktechnikus

Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
Cukrász

Szakács szaktechnikus

Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
Szakács
Konyhafőnök, séf
Autóbuszos, barlangi, halászati, helyi, múzeumi, telepített
idegenvezető, túravezető, Vállalati, városnéző idegenvezető,
Utazásszervező, tanácsadó

Turisztikai technikus

Vendégtéri szaktechnikus

Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
Vendéglős

Pedagógiai munkatárs

Oktatási asszisztens
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Az is fontos kérdés, hogy mennyit keres egy végzett szakember.
A Nógrád Megyei Szakképzési Centrum iskoláiban megszerezhető szakmákkal betölthető munkakörökben az alábbiak a fizetési viszonyok 2020-as adatok,
felmérések szerint (a PayLab fizetesek.hu weboldalának információi alapján):
Az adatok tájékoztató jellegűek, függnek a munkahely földrajzi elhelyezkedésétől, a tulajdonosi viszonyoktól, az elvégzendő feladat speciális jellegétől is.

Munkakör, pozíció és havi bruttó kereset
SSZ.

MUNKAKÖR, POZÍCIÓ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ács
Asszisztens, adminisztrátor
Asztalos (bútor vagy épület)
Autószerelő
Bérszámfejtő
Biztonsági őr
Boltvezető
Cipész
Cukrász
Eladó
Építésztechnikus
Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő
Faipari technikus
Festő, mázoló
Fodrász
Gép- és berendezés kezelő
Géplakatos
Hálózat- és szolgáltatásüzemeltetési specialista
Hegesztő
IKT-specialista

BRUTTÓ HAVI KERESET
(MUNKAHELYI BÓNUSZOKKAL)
202-493 ezer forint
217-458 ezer forint
177-362 ezer forint
233-485 ezer forint
262-543 ezer forint
180-391 ezer forint
232-573 ezer forint
161-277 ezer forint
200-383 ezer forint
201-429 ezer forint
224-599 ezer forint
229-480 ezer forint
161-469 ezer forint
268-528 ezer forint
189-426 ezer forint
245-486 ezer forint
281-440 ezer forint
346-795 ezer forint
200-560 ezer forint
252-741 ezer forint
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SSZ.

Munkakör, pozíció

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Karosszérialakatos
Kozmetikus
Kőműves
Könyvelő
Logisztikus
Pedikűrös, manikűrös
Pénztáros
Pincér
PLC programozó
Raktáros
Recepciós
Statisztikus
Szabó
Szakács
Szakápoló
Szállítmányozási ügyintéző
Számlázó
Technológus (gépgyártás)
Telemarketinges
Titkárnő
Varrónő
Víz-, gáz-, fűtésszerelő

Bruttó havi munkabér (munkahelyi
bónuszokkal)
196-419 ezer forint
171-442 ezer forint
251-620 ezer forint
280-527 ezer forint
270-517 ezer forint
171-353 ezer forint
198-445 ezer forint
161-311 ezer forint
382-743 ezer forint
221-384 ezer forint
182-380 ezer forint
213-614 ezer forint
164-280 ezer forint
184-426 ezer forint
183-393 ezer forint
235-511 ezer forint
253-530 ezer forint
268-553 ezer forint
187-477 ezer forint
211-456 ezer forint
174-342 ezer forint
183-463 ezer forint
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ÉLETKÉPEK:
ISKOLAI

16

Digitális
Közösségi
Alkotóműhely
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Felújított tanműhelyek,
Számítástechnika terem,
Mosdó és közösségi tér
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Felújított tanműhelyek
SMART terem
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3100 Salgótarján, Rákóczi út 60.

centrum@nmszc.hu

+36-32/310-231
Gembiczki Ferenc
kancellár
Baranyi Zoltán
főigazgató
Pribisán Gábor
főigazgatóhelyettes
Tarnóczi Csilla
gazdasági vezető
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