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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



Sport és informatika. 
       Mi ebben vagyunk 
a legjobbak. 
              Állj be közénk!

Budapesti Komplex  
Szakképzési Centrum  
Pogány Frigyes Technikum
www.poganysuli.hu

Diákjaink tanulmányaikat jól megkö-
zelíthető, kert  városi környezet-
ben, fiatalos, lendületes ta ná ri kar 
segít ségével folytathatják. Módsze-
reink játékosak, fő célunk, hogy 
élményeket is adjunk a tudás mellé, 
ezért alkalmazzuk tanítási óráinkon 
a Komplex Instrukciós Programot. 
Sportoló ink és informatikusaink kép-
zése is korszerű és gyakorlatorientált, 
rengeteg sporteszközzel és jól felsze-
relt számítógéptermekkel. Mindkét 
szakágon az érettségit követően 
1 év alatt piac képes szakma sze-
rezhető. 1999. áprilisa óta ECDL 
vizsgaközpont vagyunk. Testnevelő 
tanáraink remek szakemberek, mely-
et számos városi és országos győze-
lem mutat kézilabdában, kosár-
lab dában vagy röplabdában. Több 
válogatott szintű sportoló tanult 
iskolánkban különböző sportágak 
képviseletében, legyen szó asztalite-
niszről, kézilabdáról, labdarúgásról, 
ökölvívásról, illetve a saját nevelésű 
aerobik versenyzőkről. Célunk, hogy 
értékes embereket képezzünk, akik 
megállják a helyüket a felnőtt élet-
ben. Ehhez próbálunk segítséget 
nyújtani azzal, hogy lehetőséget biz-
tosítunk két idegen nyelv tanulására, 
és aki többet szeretne gyakorolni, a 
délutáni tanulószobán is megteheti.

A sport ágazaton belül két képzés érhető el a diákok 
számára.
Az egyik a fitness-wellness instruktor képzés, amely a 
szabadidősport szakember igényét hivatott kielégíteni, 
a másik a sportedző (a sportág megjelölésével) - 
sportszervező képzés, amely sportág-specifikusan 
a versenysport egyre növekvő szakember igényét 
törekszik kielégíteni.
A képzés során a diákok megismerkednek a sport 
elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, széles 
bázisú alaptudásra tesznek szert, amely kiválóan al-
kalmas akár a munkaerőpiacon való helytállásra, akár 

SPORT ÁGAZAT
a sporttudomány területén felsőoktatás keretében 
történő továbbtanulásra.
Duális képzés keretében a szakmai gyakorlatokon jól 
felszerelt sportlétesítményekben, fitness termekben, 
korszerű eszközpark segítségével, valamint sporte-
gyesületi keretek között sajátíthatják el a magas szintű 
gyakorlati és szakmódszertani ismereteket.

A felnőtté válás során meghatározóvá válik a spor-
tolás iránti elkötelezettség, felelősség más személyek 
iránt az egészséges életmód, a rendszeres fizikai ak-
tivitás iránti igény kialakítása terén.

OM azonosító: 203032

Telephely kód: 012



5 ÉVES KÉPZÉS 

Fitness-wellness  
instruktor

A szakképzettséggel rendelkező:
• a fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa okta-

tott mozgásprogramokat népszerűsíti;
• változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású ze-

nés órafajtákat tart;
• képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat 

vezetni;
• a csoport tudásszintjének megfelelő gyakorlatanyag-

ot állít össze, a terhelésintenzitást megfelelő módon 
szabályozza;

• a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja;
• a kellemes csoportlégkört megteremti, a csoport-

tagokat motiválja;
• életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciá-

lis csoportos foglalkozásokat tervez és vezet;
• a hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi;
• szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat lát el;
• az erőfejlesztő és kardio-gépeken végzett egyéni 

edzéseket szakszerűen felügyeli;
• kapcsolódó adminisztratív feladatokat lát el.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sporto-
lás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen 
választja ezt a területet hivatásául.

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Sport
• A szakma megnevezése: Fitness-wellness instruktor
• A szakma azonosító száma: 5 1014 20 01

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A pályaalkalmassági vizsgálat során a motoros képes-
ségek, valamint tetszőleges úszásnemben mélyvízi  
50 m úszás felmérése történik.

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és tech-
nikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A fitness-wellness instruktor a szabadidősport jellem-
ző létesítményeiben tervez, szervez és vezet csoportos, 
illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a 
lakosság fittségi állapotának javítására irányul. Komp-
lex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb 
mozgásprogramok oktatására.

Kompetenciaelvárás
Ügyes mozgás, sportolói jártasság, jó fizikum, jó rit-
musérzék, jó kommunikációs készség, szakmai fejlődés 
irányítása.

3234

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben:  

• Fitness-wellness instruktor

• Sportedző  
(a sportág megjelölésével) - 
sportszervező

         Mások egészsége  
      a mi hivatásunk.  
               Fontos a szakmánk.



5 ÉVES KÉPZÉS 

Sportedző (a sportág megjelölésével) 
– sportszervező

Kompetenciaelvárás:
Ügyes mozgás, a választott sportágban való sportolói 
jártasság, jó fizikum, jó kommunikációs készség, szak-
mai fejlődés irányítása.

A szakképzettséggel rendelkező:
• a választott sportág mozgásformáit szakszerűen be-

mutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
• a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előfor-

duló hibákat felismeri, javítja;
• a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen 

felméri, értékeli;
• az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adott sá gok 

figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus  
felkészítését, versenyzését megtervezi és irá nyít ja;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Sport
• A szakma megnevezése: Sportedző (a sportág meg-

jelölésével) – sportszervező
• A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges

A fizikai alkalmassági vizsga feladatait a képző intéz-
mény állítja össze azzal a megkötéssel, hogy a meg-
jelölt sportágakhoz kapcsolódó feladatoknak megfe-
lelően kell mérniük az illeszkedő motoros képességek 
és sportági technikák szintjét.

Sport ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és tech-
nikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

Választható sportágak: a szakképzettség megszer-
zésére irányuló képzés azokban a sportágakban 
szervezhető, amelyekben a sportról szóló 2004. 
évi I. törvényben foglaltaknak megfelelő országos 
sportági szakszövetség, vagy az országos sportá-
gi szakszövetség feladatait ellátó országos sportági 
szövetség működik.

A sportedző - sportszervező szakember sportág-speci-
fikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 
sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú 
felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág 
technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- 
és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken 
és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korsze-
rű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figye-
lembevételével fejleszti teljesítőképességüket és tel-
jesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és -versenyeket, 
illetve edzőtáborokat, egyéb sportrendezvényeket 
szer vez.

• a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők 
kiválasztását elvégzi;

• a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit al-
kalmazza;

• különböző ciklusú edzésterveket készít;
• sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, tábo-

ro kat szervez;
• a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, ad-

minisztratív és marketing feladatokat ellát;
• szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt 

nyújt.

Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sporto-
lás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen 
választja ezt a területet hivatásául.



 

A szakmaterület az informatikai és infokommunikációs 
szakmákat foglalja magában. Rendkívül dinamikusan 
fejlődő területe az iparnak. Az ágazat az informatikai 
rendszer- és alkalmazás üzemeltetéstől, a hálózat-
építésen át, a szoftverfejlesztés és -tesztelésen túl, a 
távközlésig széles spektrumban kínál lehetőségeket 
a fiatalok számára, akik egyébként is nagyon nyitot-
tak e terület felé. Az informatika önálló tudományág, 
amely a különböző eszközökkel - de különösen a 
számítógéppel - megvalósított információkezeléssel, 
azaz az információ megszerzésével, (gyűjtésével), fel-
dolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továb-

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT
bításával foglalkozik. Duális képzés keretében a szak-
mai gyakorlatokon jól felszerelt műhelyekben, modern 
vállalati helyszíneken, munkavégzés közben korszerű 
eszközpark segítségével sajátíthatják el a magas szi n-
tű ismereteket.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek minda-
zoknak, akiket érdekel az internet, a számítógép mű-
ködése és rejtelmei vagy a programozás és a tele-
kommunikáció. Az itt végzett szakemberek gyorsan 
képesek elhelyezkedni, mivel keresett szakemberek a 
munkaerőpiacon. Továbbtanulásukhoz jelen képzések 
biztos alapot adnak.

Választható képzések 
5 éves technikumi 
képzésben:  

• Szoftverfejlesztő  
és- tesztelő

5 ÉVES KÉPZÉS 

Szoftverfejlesztő  
és - tesztelő technikus

A szakképzettséggel rendelkező:
• számítógépet kezel, üzemeltet;
• fejlesztéshez szükséges szoftvereket telepít, használ;
• weboldalakat tervez és kódol;
• webes kliens és szerver oldali alkalmazásokat tervez 

és fejleszt;
• asztali alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt;
• szoftvereket tesztel;

A szakma alapadatai:
• Az ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
• A szakma megnevezése: Szoftverfejlesztő és-  

tesztelő technikus
• A szakma azonosító száma: 5 0613 12 03

A szakképzésbe történő belépés feltételei:

Iskolai előképzettség:
• Alapfokú iskolai végzettség

Alkalmassági követelmények:
•  Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 

szükséges
•  Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű szakképzettség meg-
szer zésével zárul.

A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakem-
ber, aki képes webes- és asztali alkalmazást (szoft-
vert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A 
programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését 
és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együtt-
működik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi 
munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fej-
lesztői eszközök hatékony használatára.

Kompetenciaelvárás
Informatikai ismeretek, logikus gondolkodási és problé-
mamegoldó képesség, ügyfélközpontú hozzáállás, rend-
szerszintű gondolkodás, együttműködési készség.

• adatbázisokat tervez és kezel;
• csoportmunkát és együttműködést támogató szoft-

vereket használ;
• erőforrást és időszükségletet határoz meg.

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai 
szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesz-
tése, tökéletesítése is érdekel.

     A digitálizáció  
        mindenki jövőjében  
        benne van.  
  Legyen neked is kiemelt  
     szereped egy  

            dinamikusan fejlődő  
                 szakirányban!



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
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