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A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását követően 2015. július 1-én megalakultak a Szakképzési Centrumok.  
A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (BKSZC) 11 tagintézményével az egyik legszínesebb képzési kínálattal rendelkezik. 
Fő tevékenységünk a szakgimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatás-nevelés; nappali, esti, levelező formájú felnőttoktatás, 
felnőttképzés; valamit a HÍD programok keretében történő oktatás, illetve kollégiumi ellátás. A centrumok között talán a legváltoza-
tosabb képzési körrel rendelkezünk, úgy az építő-, a fa- és könnyűipar, gépészet, mind a sport és informatika, továbbá a szépészeti 
témájú képzések oktatásában is élen járunk. Néhány képesítést az országban egyedüliként oktatunk, több szakma a térségben 
egyedül a BKSZC-ben érhető el.

Célunk, hogy folyamatosan piacképes és használható tudással bocsássuk útra intézményeinkben végzett diákjainkat, akik munká-
ba állása így biztosabbnak és gyorsabbnak bizonyul.

Miért vagyunk,  
kik vagyunk?

BKSZC

OM azonosító: 203032 
Nyilvántartásba vételi szám: E-001280/2015
Budapesti Komplex Szakképzési Centrum 
1211 Budapest, Tanműhely köz 7. 
1751 Budapest, Pf.: 166. 
E-mail: posta@bkszc.hu 
Telefon: +36-1 / 58-58-050 
Fax: +36-1 / 58-58-099 
www.bkszc.hu

1. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

2.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma

3.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és  
 Szakközépiskolája

4.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Kézművesipari Szakgimnáziuma

5. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma

6. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

7.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Modell Divatiskolája, Iparművészeti, Ruha-  
 és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

8.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Pogány Frigyes Szakgimnáziuma

9.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari  
 Szakgimnáziuma

10.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Újbudai Szakiskolája

11.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Weiss Manfréd Szakgimnáziuma,  
 Szakközépiskolája és Kollégiuma

12.  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
 Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és  
 Szakközépiskolája
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Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Erzsébet Királyné 
Szépészeti  
Szakgimnáziuma

Budapesten jelenleg a miénk az egyetlen olyan állami fenntartású iskola, ahol ingyenes kozmetikus- és fodrászképzés folyik. In-
tézményünk Pesterzsébet központjában található, szép környezetben, jól megközelíthető helyen. Jól felszerelt számítástechnikai 
és szaktantermekkel, laborral, illetve saját kozmetikai- és fodrásztanműhelyekkel rendelkezünk, amelyekben a tanulók a legmo-
dernebb technikai eszközökkel dolgozhatnak, megismerhetik és elsajátíthatják a szakmák legújabb eljárásait. 

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

• Választható ágazat: SZÉPÉSZET

Szakgimnáziumi képzés (9-12.):

• a négy éves képzés érettségi és szakmai érettségi vizsgával zárul, így a tanulók egyidejűleg OKJ-s szakképesítést is szereznek

• a négy szakgimnáziumi év folyamán szakmai elméleti és gyakorlati órákon is részt vesznek a tanulók

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

52 815 03 Férfi fodrász-borbély 

52 815 04 Szépségtanácsadó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés:

54 815 01 Fodrász, képzési idő 2 év, szakgimnáziumunkban érettségizetteknek 1 év

54 815 02 Kozmetikus, képzési idő 2 év, szakgimnáziumunkban érettségizetteknek 1 év

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

A szakgimnázium 9. évfolyamába jelentkezőknek:

• a központi írásbeli eredménye, 
• a felvételi beszélgetés (részletek iskolánk honlapján) és 
• az általános iskolából hozott pontok alapján számítjuk ki a felvételi pontszámot.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG SZÜKSÉGES!

Érettségizőknek és érettségivel rendelkezőknek: 
• érettségi bizonyítvány (beiratkozáskor) és egészségügyi alkalmasság.

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www. sisy.hu)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
Erzsébet Királyné Szépészeti Szakgimnáziuma 
Intézmény azonosító: 051302 
1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 35. 
Tel.: +36-1 / 283-0203 
Fax: + 36-1 / 283-0203 / 117 
www.sisy.hu
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Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 
Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

Az iskola 1966 óta áll jelenlegi helyén, tiszta profilú faipari szakképző iskolaként. Az oktatás 15 tanteremben, két informatika terem-
ben, egy tornateremben, 10 asztalos kézi műhelyben, két kárpitos tanműhelyben és egy korszerűen felszerelt gépműhelyben 
folyik. A tanulók felkészülését könyvtár is segíti. Különféle szakmai, közismereti, kulturális és sportversenyeken is részt vesznek 
tanulóink. A nemzetközi Euros Skills és Word Skills faipari versenyeire iskolánk legmodernebb gépekkel felszerelt műhelyében 
készülnek a versenyzők. A minden évben megtartott Szakma Kiváló Tanulója versenyen, valamint közismereti országos versenye-
ken iskolánk tanulói mindig eredményesen szerepeltek, ezzel öregbítve iskolánk hírnevét.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
Intézmény azonosító: 051303 
1149 Budapest, Egressy út 36. 
Tel.: +36-1 / 252-1000 
Fax: +36-1 / 273-0275 
www.kaesz.hu
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FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Szakgimnázium és szakközépiskola 9. évfolyamába jelentkezőknek: 
• általános iskolai eredmények alapján rangsort állítunk, külön felvételit nem tartunk

Technikus képzésre jelentkezőknek: 
• feltétel: szakmai érettségi végzettség

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG MINDEN KÉPZÉS ESETÉBEN SZÜKSÉGES!

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.kaesz.hu)

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnáziumi képzés (9-12.):

• várjuk a tanulni vágyó fiatalokat, akik szeretnének érettségit 
szerezni, és érdekli őket a famegmunkálás és a fafeldolgozás

• a négy éves képzés érettségi és szakmai érettségi vizsgával 
zárul, erre épül technikus képzésünk

• érettségi bizonyítvány szerezhető

• továbblépés: technikus képzés, felsőoktatás

Választható ágazat: FAIPAR

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

32 582 02 Építő• és anyagmozgatógép kezelője  
  [Emelőgépkezelő (kivéve targonca);  
  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;  
  Targoncavezető szakmairányok]

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés:

54 543 01 Faipari technikus

Képzési idő: szakmai előképzettség után 1 év, szakmai 
előképzettség nélkül 2 év.

Szakközépiskolai képzéseink:

Képzési idő: 3 év

• a képzés végeztével szakmai bizonyítvány szerezhető

• továbblépés: érettségi bizonyítvány (2 év)

34 543 02 Asztalos (ösztöndíjas)

34 542 05 Kárpitos



1979 óta a „Práterben”, a dinamikusan fejlődő Corvin-negyedben folytatjuk országosan és nemzetközileg is elismert érettségi utáni 
szakképzéseinket. A gyakorlati oktatás tárgyi eszközrendszere korszerű, az oktatás személyi feltételei iskolánkban átlagon felüliek. 
A nálunk végzett fogtechnikusok a fogtechnikai laboratóriumok, praxislaborok munkatársai, a fotográfus és fotótermék kereskedők 
fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, fotótechnikai tudással az alkalmazott autonóm fotográfia művelőivé válnak. Az arany-
művesek fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai, fémtechnikai tudással készítenek ékszereket a tervezéstől a kivitelezésig.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítések: 
54 724 01 Fogtechnikus gyakornok, képzési idő: 2 év

55 724 01 Fogtechnikus, képzési idő: 1 év

54 810 01 Fotográfus és fotótermék kereskedő, képzési idő: 2 év

54 211 06 Ötvös, képzési idő: 2 év

55 211 01 Aranyműves, képzési idő: 1 év

55 211 07 Ezüstműves, képzési idő: 1 év

55 211 08 Vésnök, képzési idő: 1 év

54 726 02 Ortopédiai műszerész, képzési idő: 2 év

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Iskolánkban csak érettségire épülő (13-15. évfolyam) szakképzés folyik. Minden szakon felvételi elbeszélgetés és gyakorlati 
készségszint felmérés történik. 

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG SZÜKSÉGES! 

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.kezmuveskepzo.hu)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kézművesipari Szakgimnáziuma 
Intézmény azonosító: 051301 
1082 Budapest, Práter utca 31. 
Tel.: +36-1 / 314-2651 
Fax: +36-1 / 314-2651

www.kezmuveskepzo.hu

Itt is megtalálsz
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Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum 
Kézművesipari  
Szakgimnáziuma



Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 
Kozma Lajos Faipari 
Szakgimnáziuma

Iskolánk 4+1 éves faipari technikusi és iparművészeti képzést folytat Újpesten. A faipari képzés diákjai megtanulhatják a kézi szer-
számok használatát, a CNC-gépek programozását és a számítógépes tervezést. Dekoratőr-lakberendező tanulóink emelt óraszám-
ban tanulhatnak művészeti és kreatív tárgyakat, valamint számítógépes tervezést. Minden „Kozmás” diák közép- és/vagy emelt 
szinten érettségizhet, angol vagy német nyelvvizsgát tehet, OKJ-s végzettséget szerezhet, szakmai versenyeken és pályázatokon 
vehet részt, és felkészülhet főiskolai és egyetemi felvételijére. Diákjaink évek óta rendszeresen szereznek érmeket a Szakma Sztár 
és a Szakmai Érettségi Tárgyak versenyében. A legjobb tanulmányi eredményt elérő tanulóink félévenként alapítványi ösztöndíjban 
részesülnek.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnáziumi képzés (9-12.):

Választható ágazat: FAIPAR

• a négy éves képzés érettségi és szakmai érettségi vizsgával zárul, erre épülnek technikus képzéseink

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgép-kezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;  
 Targoncavezető szakmairányok] 

52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 543 01 Faipari technikus

Választható ágazat: KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 211 01 Dekoratőr

Érettségi utáni képzés (mindkét szakmában): 
• képzési idő: szakmai előképzettség (nálunk érettségizők számára) után 1 év, szakmai előképzettség nélkül 2 év. 

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Szakgimnázium 9. évfolyamába jelentkezőknek: 
• a központi írásbeli eredménye, 
 • a felvételi beszélgetés (mindkét szakon), 
• a dekoratőr képzés esetén rajz szintfelmérő, 
• az általános iskolából hozott pontok alapján számítjuk ki a felvételi pontszámot.

A FAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSRE EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG, A DEKORATŐR KÉPZÉSRE EGÉSZSÉGÜGYI -ÉS PÁLYAALKAL-
MASSÁGI MEGFELELÉS SZÜKSÉGES! További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.kozmafa.hu)

www.kozmafa.sulinet.hu

Itt is megtalálsz
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Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma
Intézmény azonosító: 051304
1041 Budapest, Deák Ferenc utca 40.
Tel.: +36-1 / 369-6655
Fax: +36-1 / 369-5029



Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum 
Mándy Iván  
Szakközépiskolája és 
Szakiskolája

Iskolánk két feladatellátási hellyel működő befogadó intézmény, amelyben szakközépiskolai és szakiskolai oktatás folyik. Elsődle-
ges nevelési célunk a szociális hátrányokkal érkező, kiemelt figyelmet igénylő fiatalok szakmához juttatása, tudásvágyuk felkeltése, 
az élethosszig tartó tanulás iránti igényük kialakítása. Fő profilunk a vendéglátó-ipari szakmai képzés, emellett jelentős a sajátos 
nevelési igényű diákok szakmai oktatása. Iskolánkban Szakképzési Hídprogram is működik.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakközépiskolai képzések (oktatás helyszíne: Elnök utca, képzési idő: 3 év +2 év érettségire felkészítés):

34 811 04 Szakács 
34 811 03 Pincér 
34 811 01 Cukrász 
34 542 06 Női szabó (ösztöndíjjal támogatott) 
34 341 01 Eladó

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája 
Intézmény azonosító: 051305 
1089 Budapest, Elnök utca 3. 
Tel.: +36-1 / 333-8924 
www.mandysuli.bkszc.hu

Jelentkezés az általános iskolán keresztül, június-augusztusi időszakban történik.

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.mandysuli.hu)

Itt is megtalálsz
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FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Szakközépiskola 9. évfolyamába jelentkezőknek: 
• rangsort az általános iskolai eredmények alapján állítunk.

A SZAKÁCS, PINCÉR, CUKRÁSZ SZAKOK ESETÉBEN 
EGÉSZSÉGÜGYI- ÉS PÁLYAALKALMASSÁGI, NŐI SZABÓ  
ESETÉBEN EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI SZÜKSÉGES! 
Választható idegen nyelv: angol/német

Szakiskolai képzések (oktatás helyszíne: XIII. ker. Róbert Károly 
krt. 49-51.):

Jelentkezés feltétele: általános iskola elvégzett 8. osztálya, 
valamint Tanulói Képességet Vizsgáló Szakértői és  
Rehabilitációs Bizottság által kiállított érvényes  
szakvélemény (BNO kód: F70).

A felvételi kérelmek elbírálásakor kizárólag a tanulmányi  
eredményeket vesszük figyelembe.

Szakiskolai rész-szakképesítések (képzési idő 2 év):

(1 éves előkészítő évfolyamot követően):

21 543 01 Asztalosipari szerelő 
21 582 01 Szobafestő 
31 521 01 Bevontelektródás kézi ívhegesztő 
21 811 01 Konyhai kisegítő 
31 341 01 Élelmiszer-, vegyiáru eladó  
31 542 01 Bőrtárgy készítő 
21 542 02 Textiltermék-összeállító 
31 811 04 Vendéglátó eladó 
21 814 01 Családellátó 
31 346 02 Számítógépes adatrögzítő

Szakiskolai szakképesítések (képzési idő 4 év): 
34 582 14 Kőműves (ösztöndíjas) 
34 582 13  Burkoló

Szakképzési Hídprogram (2 év): 
31 811 04 Vendéglátó eladó



Változatos és színes képzéseinkre várjuk azokat, akik nyitottak a világra, érdeklődnek a divat, a művészetek és az idegen nyelvek 
iránt. A legkorszerűbb körülmények között biztosítjuk a magas színvonalú oktatást, az érettségire, a majdani tovább tanulásra való 
felkészítést. A modern kor által megkövetelt nyelvtudás érdekében a diákoknak lehetőségük van külföldi szakmai gyakorlatokon, 
valamint nemzetközi táborokban részt venni. Az oktatás mellett rendszeresen változatos és színes programokkal gazdagítjuk az 
iskolai életet.

www.modelldivatiskola.hu

Itt is megtalálsz
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FELVÉTELI ELJÁRÁS:  

A szakgimnázium 9. évfolyamába jelentkezőknek: 
• rangsort a tanulmányi eredmények alapján állítunk 
• divat- és stílustervező és grafikus képzésekre jelentkezőknél a felvételi rangsor kialakításához az iskolánkban megtartott   
rajzkészségszint-felmérés eredményét is figyelembe vesszük.

A szakközépiskolába jelentkezőknek: 
• rangsort a tanulmányi eredmények alapján állítunk, külön felvételit nem tartunk.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI, DIVAT- ÉS STÍLUSTERVEZŐ ESETÉN PÁLYAALKALMASSÁGI MEGFELELÉS IS SZÜKSÉGES! 

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.modelldivatiskola.hu)

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnázium (9-12.):

• a négy éves képzés érettségi és szakmai érettségi  
vizsgával zárul

• a négy szakgimnáziumi év folyamán szakmai elméleti és  
gya kor lati órákon is részt vesznek, tehát az első szakképzési 
évfo lya  mot ez idő alatt teljesítik diákjaink;

• erre épül szakképzésünk, azaz egy év múlva a választott szak-
képesítést szerezhetik meg végzettségként;

• az összefüggő szakmai gyakorlatot neves cégeknél vagy 
külföldön is teljesíthetik tanulóink.

Választható ágazat: KÖNNYŰIPAR

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés:

52 542 01 Könnyűipari gyártás-előkészítő

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés:

54 542 02 Ruhaipari technikus

Választható ágazat: KÉPZŐ• ÉS IPARMŰVÉSZET

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és  
  projektszervező

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 211 02 Divat- és stílustervező

54 211 04  Grafikus

Választható ágazat: TURISZTIKA

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 812 01 Szállodai recepciós

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 812 01 Idegenvezető

Választható ágazat: PEDAGÓGIA

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
32 140 01 Óvodai dajka  
52 761 01 Családsegítő asszisztens

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Választható ágazat: SZOCIÁLIS

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
31 761 01 Gyermek• és ifjúsági felügyelő  
52 761 01  Családsegítő asszisztens

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 762 02 Szociális asszisztens

Szakközépiskolai képzések (3+2 év): 
34 542 06 Női szabó (ösztöndíjas) 
34 542 01 Bőrdíszműves

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Modell Divatiskolája, Iparművészeti, 
Ruha- és Bőripari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Intézmény azonosító: 051306
1133 Budapest, Vág utca 12-14.
Tel.: + 36-1 / 351-0514, Fax: + 36-1 / 351-1093

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum 
Modell Divatiskolája,  
Iparművészeti, Ruha- és 
Bőripari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája



Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 
Pogány Frigyes  
Szakgimnáziuma

Diákjaink tanulmányaikat jól megközelíthető kertvárosi környezetben, fiatalos, lendületes tanári kar segítségével folytathatják. 
Módszereink játékosak, fő célunk, hogy élményeket is adjunk a tudás mellé, ezért alkalmazzuk tanítási óráinkon a komplex instruk-
ciós programot. Sportolóink és informatikusaink képzése is korszerű és gyakorlatorientált, rengeteg sporteszközzel és jól felszerelt 
számítógéptermekkel. Mindkét szakágon az érettségit követően 1 év alatt piacképes szakma szerezhető. 1999 áprilisa óta ECDL 
vizsgaközpont vagyunk. Testnevelő tanáraink remek szakemberek, melyet számos városi és országos győzelem mutat kézilab-
dában, kosárlabdában vagy röplabdában. Több válogatott szintű sportoló tanult iskolánkban különböző sportágak képviseleté-
ben, legyen szó asztaliteniszről, kézilabdáról, labdarúgásról, ökölvívásról, illetve a saját nevelésű aerobik versenyzőkről. Célunk, 
hogy értékes embereket képezzünk, akik megállják a helyüket a felnőtt életben. Ehhez próbálunk segítséget nyújtani azzal, hogy  
lehetőséget biztosítunk két idegen nyelv tanulására, és aki többet szeretne gyakorolni, a délutáni tanulószobán is megteheti.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnáziumi képzés  (9-12.): 
• a négy éves képzés érettségi vizsgával zárul

Választható ágazat: INFORMATIKA 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 481 02 Irodai informatikus

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 
54 213 05 Szoftverfejlesztő

Választható ágazat: SPORT

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 813 01 Fitness-wellness instruktor 
54 813 02  Sportedző

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Mindegyik képzésünkre a 7. év végi és 8. osztályos félévi eredmények számítanak (magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 
matematika és a tanult idegen nyelv tantárgyak osztályzatai), illetve a központi felvételi írásbeli és szóbeli eredménye.

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.poganysuli.hu)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Pogány Frigyes Szakgimnáziuma 
Intézmény azonosító: 051307 
1183 Budapest, Thököly utca 11. 
Tel.: + 36-1 / 290-0642 
www.poganysuli.hu

Itt is megtalálsz
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A középfokú építőipari oktatás több mint 120 évre visszanyúló története nagyrészt megegyezik iskolánk múltjával. 1978-tól Vági 
István Építőipari Szakközépiskola néven vált a főváros egyik legnevesebb középfokú oktatási intézményévé, majd 1997-től intéz-
ményünk Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola, 2016 szeptemberétől Budapesti Komplex Szakképzési 
Centrum Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma néven folytatja jogelődjei színvonalas tevékenységét. 
2000. augusztus 1-jétől iskolánk a Mosonyi utcában működik. A főváros egyik legjobban megközelíthető helyszínén, a Keleti 
pályaudvar szomszédságában lévő felújított, a legmodernebb oktatási követelményeknek megfelelő iskolaépületben. Elismerten 
kitűnő színvonalú általános képzést és szakmai oktatást biztosítunk magasépítő technikus szakmában.

TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Német-magyar két tanítási nyelvű szakgimnáziumi képzés (5 év, 1+4): 
• nyelvi alapozó képzést (heti 20 óra), majd nyelvi alapvizsgát követően az építőipar ágazatban folytatódnak tanulmányaitok 
• a fontosabb szakmai tárgyakat, valamint matematikát és az informatika tantárgyat idegen nyelven tanuljátok 
• az ötödik év végi érettségin teljesítheted a C1 komplex felsőfokú nyelvvizsga követelményeit is.

Szakgimnáziumi képzés (9-12. év):

Választható ágazat: ÉPÍTŐIPAR 
• heti 3, illetve 4 óra (angol vagy német) nyelvoktatás a negyedik év végéig 
• szaktárgyakkal bővített oktatás közismereti oktatással.

Nyelvi előkészítő évfolyammal induló, illetve erre épülő szakgimnáziumi képzés (5 év, 1+4): 
• angol nyelvi (heti 18 óra) előkészítő évfolyam elvégzése után az építőipar ágazatban folytatódnak tanulmányaitok 
• idegen nyelvből és informatikából kitűzött cél a tanulók emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítése

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 481 01 Digitális műszaki rajzoló és 
32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője [Emelőgépkezelő (kivéve targonca); Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;   
 Targoncavezető szakmairányok]

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 582 03 Magasépítő technikus (ösztöndíjas) 
54 582 04 Mélyépítő technikus

Technikus képzés érettségi vizsgával rendelkezők részére: 
• képzési idő: szakmai előképzettség megléte esetén 1 év, szakmai előképzettség nélkül 2 év. 

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvétele általános iskolai tanulmányi eredményük, valamint a központilag kiadott egységes, 
kompetencia alapú írásbeli felvételi vizsga alapján történik.

Technikus képzésre jelentkezőknek: feltétel: érettségi bizonyítvány megléte

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG SZÜKSÉGES!

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.schulek.hu)

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Schulek Frigyes Két Tanítási 
Nyelvű Építőipari  
Szakgimnáziuma

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Szakgimnáziuma
Intézmény azonosító: 051308
1087 Budapest, Mosonyi utca 6.
Tel.: + 36-1 / 210-9387
Fax: + 36-1 / 477-0472
www. schulek.hu 

Itt is megtalálsz
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Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum 
Újbudai Szakiskolája

Iskolánk az 1973/74-es tanévben Ipari és Mezőgazdasági Továbbképző Tagozat néven kezdte meg működését. 2000. július 1-től 
vagyunk a jelenlegi helyünkön, egy kétemeletes, tanműhelyekkel, tornacsarnokkal, könyvtárral ellátott épületben. Iskolánk neve 
2006. szeptember 1-től: Újbudai Speciális Szakiskola, 2015. 07. 01-től Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Speciá-
lis Szakiskolája, majd 2016.09.01-től Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája. Intézményünkben a tanul-
mányok megkezdésének alapfeltétele, hogy a jelentkező rendelkezzen a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság érvényes szakvéleményével, mely azt bizonyítja, hogy a tanuló tanulásban akadályozott vagy egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzd. Iskolánkban többek között a könnyű- és faipar, az építészet, gépészet, a vendéglátás-idegenforgalom és ügyvitel 
szakmacsoportokban is szerezhető a munkaerőpiacon keresett szakképzettség.

FELVÉTELI ELJÁRÁS

Szakiskola: a jelentkezés feltétele a speciális tanterv alapján megszerzett 8. osztályos végzettség, valamint a Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított érvényes szakvélemény (BNO kód: F70, F79, F83) A felvételi kérelmek 
elbírálásakor a tanulmányi eredményeket nem vesszük figyelembe.

Többszörös túljelentkezés esetén a nagyon népszerű szakmákban felvételi elbeszélgetést tartunk, melynek időpontjáról levélben 
értesítjük a jelentkezőt.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI, ÉS PÁLYAALKALMASSÁGI IS SZÜKSÉGES!

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.ujbudaiszakiskola.hu)

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskolája
Intézmény azonosító: 051309
1119 Budapest, Leiningen utca 27-35.
Tel.: +36-1 / 371-0782
Fax: +36-1 / 371-0784
www.ujbudaiszakiskola.hu

Itt is megtalálsz
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TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakiskola:

9.E előkészítő évfolyam • képzési idő: 1 év

4 éves, ösztöndíjas képzések: 
34 542 06 Női szabó 
34 543 02 Asztalos 
34 582 14 Kőműves 
34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

4 éves képzések: 
34 215 01 Népi kézműves (szőnyegszövő) 
34 582 10 Szárazépítő („gipszkartonozó”) 
34 582 13 Burkoló 
34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó 
34 542 05 Kárpitos 
34 811 04 Szakács

2 éves képzések: 
21 543 01 Asztalosipari szerelő 
21 814 01 Családellátó 
31 215 02 Virágkötő 
21 622 02 Parkgondozó 
21 542 02 Textiltermék összeállító  
31 341 05 Élelmiszer- vegyiáru eladó 
31 342 02 Számítógépes adatrögzítő 
31 853 05 Intézménytakarító 
31 541 01 Bolti hentes 
31 622 02 Faiskolai kertész 
21 622 01 Kerti munkás 
21 542 01  Lakástextil-készítő



Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum 
Weiss Manfréd  
Szakgimnáziuma,  
Szakközépiskolája és 
Kollégiuma

Csepeli székhelyű intézményünkben az informatika, az elektronika, a közgazdaság, a gépészet, és a közszolgálat területén 
érettségizhetsz, és szerezhetsz ingyenes szakmát. Duális képzéseinkben az ösztöndíj mellett tanulószerződéssel is tanulhatsz. 
Felvételizned a tanulmányi eredmények beszámításával lehet. Az iskolához szervesen kapcsolódó kollégiumunk jó tanulási és 
kényelmes pihenési lehetőséget biztosít.

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Szakgimnázium 9. évfolyamába jelentkezőknek: általános iskolai eredmények alapján rangsort állítunk, külön felvételit nem 
tartunk, de a Rendészet és közszolgálat ágazatnál pszichológiai és fizikai alkalmasságot vizsgálunk.

Szakközépiskola 9. évfolyamába jelentkezőknek: általános iskolai eredmények alapján rangsort állítunk, külön felvételit nem 
tartunk.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI SZÜKSÉGES!

További részletes tájékoztatás az iskola honlapján érhető el. (www.wm-iskola.hu)

www.wm-iskola.hu

Itt is megtalálsz
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TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnáziumi képzés (9-12.):

• akinek általános iskolában sem esett nehezére a tanulás és 
szeretne érettségit szerezni

• akit érdekelnek a műszaki vagy rendészettel kapcsolatos 
tevékenységek

• a négyéves képzés érettségivel és szakmai érettségi vizs-
gával zárul

• további egy év alatt szakirányú technikus végzettség sze-
rezhető

Választható ágazat: INFORMATIKA

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 481 02 Irodai informatikus

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 213 05 Szoftverfejlesztő 
54 481 01 CAD-CAM informatikus 
54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető 
54 481 02 Gazdasági informatikus 
54 481 05 Műszaki informatikus 
54 482 01 IT mentor

Választható ágazat: VILLAMOSIPAR ÉS ELEKTRONIKA

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
51 523 01 PLC programozó

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 523 02 Elektronikai technikus

Választható ágazat: GÉPÉSZET

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
31 521 10 Gyártósori gépész

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (ösztöndíjas)

Választható ágazat: RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 345 04 Közszolgálati ügykezelő

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 
54 345 01 Közszolgálati ügyintéző

Szakközépiskolai képzéseink 

3+2 éves, ösztöndíjas képzések: 
34 522 04 Villanyszerelő 
34 521 04 Ipari gépész

3+2 éves képzések: 
34 521 07 Járműipari fémalkatrész-gyártó 
34 861 01 Rendészeti őr 
34 522 02 Elektromos gép- és készülékszerelő 
34 521 02 Finommechanikai műszerész 
34 522 03 Elektronikai műszerész 
34 521 03 Gépi forgácsoló

34 523 02 Számítógép-szerelő, karbantartó

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
Intézmény azonosító: 051310
1211 Budapest, Tanműhely köz 7.
Tel.: +36-1 / 276-6677
Fax: +36-1 / 276-1502



Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Ybl Miklós Építőipari  
Szakgimnáziuma és  
Szakközépiskolája

Iskolánk 1958-as alapítása óta oktatja az építőipari szakmákat Budapesten, többet egyedüliként a régióban, mint például a közle-
kedésépítő szakmacsoporthoz tartozókat. Korszerű, jól felszerelt, a gyakorlati oktatást kiszolgáló háttérrel, versenyképes tudással 
bíró oktató-nevelő testülettel rendelkezünk. A 2011-ben átadott – magyarországi viszonyok között is párját ritkító – új, korszerű tan-
műhelyünk külön figyelmet érdemel: háromszintes épület, kiemelkedően felszerelt géppark, és közel 3000 m2-es terület. Várjuk 
az építőipari szakmák iránt elhivatottságot érző tanulókat. Duális képzéseinkben az ösztöndíj mellett tanulószerződés is köthető.

FELVÉTELI ELJÁRÁS:

Szakgimnázium: Általános iskolai eredmények alapján rangsort állítunk, külön felvételit nem tartunk.

Szakközépiskola: Általános iskolai eredmények alapján rangsort állítunk, külön felvételit nem tartunk.

EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁGI, 

FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ SZAKMA ESETÉN PÁLYALKALMASSÁGI MEGFELELÉS IS SZÜKSÉGES!

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum  
Ybl Miklós Építőipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Intézmény azonosító: 051311
1149 Budapest, Várna utca 21/B.
Tel.: +36-1 / 363-7459
Fax: +36-1 / 363-7459
www.yblszakkepzo.hu

Itt is megtalálsz
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TERVEZETT KÉPZÉSEINK:

Szakgimnáziumi képzéseink (9-12.):

• akinek általános iskolában sem esett nehezére a tanulás és 
szeretne érettségit szerezni

• akit érdekelnek az építőiparral, közlekedéssel kapcsolatos 
tevékenységek

• akik 4 év alatt érettségi bizonyítványt, további egy év alatt 
szakirányú technikus végzettséget szeretnének.

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 
52 481 01 Digitális műszaki rajzoló

32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője   
  [Emelőgépkezelő (kivéve targonca);  
  Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő;  
  Targoncavezető szakmairányok]

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés:

54 582 02 Hídépítő és -fenntartó technikus

54 582 03 Magasépítő technikus (ösztöndíjas)

54 582 04 Mélyépítő technikus 

54 582 05 Útépítő és -fenntartó technikus

54 582 06 Vasútépítő és -fenntartó technikus

Technikus képzés: képzési idő: szakmai előképzettség után 1 
év, szakmai előképzettség nélkül 2 év. 

Szakközépiskolai képzéseink:

3+2 éves képzések:

34 582 01 Ács

34 582 02 Bádogos

34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó

34 582 07 Kőfaragó, műköves és épületszobrász

34 582 10 Szárazépítő (gipszkartonozó)

34 582 11 Útépítő

34 582 14 Kőműves (ösztöndíjas)

34 582 13 Burkoló



Tudod már,  
hogy miben  
vagy tehetséges?
Válassz egy jó szakmát,  
elmondjuk miért:
• Elképesztő munkaerő hiány van,  
 sok munkaadó kiemelkedő béreket  
 hajlandó fizetni egy jól képzett, 
 megbízható szakembernek,  
 többet mint egy átlag diplomával

• Minden képzés ingyenes,  
 számos juttatásra és  
 kedvezményre leszel jogosult

Látogass el honlapunkra  
és böngéssz a több, mint  
100 képzés lehetőségei között!

BKSZC
www.bkszc.hu



Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

Székhely: 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.

Postacím: 1751 Budapest, Pf.: 166.

Telefon: +36 - 1 - 58 - 58 - 050 (központi telefonszám) 
 +36 - 1 - 58 - 58 - 058 (ügyfélszolgálat) 
 +36 - 30 - 826 - 99 18 (ügyfélszolgálat)

Fax: +36 - 1 - 58 - 58 - 099

E-mail: kepzesinfo@bkszc.hu 
 ugyfelszolgalat@bkszc.hu

www.bkszc.huItt is megtalálsz

BKSZC


