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Tájékoztatója 
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iskolarendszerű képzéseiről 



BEMUTATKOZÁS 

 

A Tanulni Egy Életen át Alapítványt Cegléd városának egy elismert idős pedagógusa 

alapította 2007-ben, és az ő segítségével hoztuk létre a Gubody Ferenc Szakképző Iskolát. 

Az iskola elődje, amelynek tevékenységét folytattuk, elsősorban felnőttképzéssel foglalkozott, 

érettségire való felkészítéssel, valamint érettségi utáni szakképzéssel. 

Iskolánk bérleményben működik, Cegléd város központjában, a főtérről nyíló csendes kis 

utcában. 2 külön álló épületben, 8 tanteremmel, 2 számítástechnika és egy művészeti 

teremmel rendelkezik Már működésünk második tanévében (2008-2009) engedélyeztettük a 

nappali középiskolai oktatást, amely elsősorban azoknak a diákoknak a képzésére irányult, 

akiket nem vettek fel más középiskolába, tehát a hátrányos helyzetű tanulókat kívántuk ezzel 

segíteni. A felnőttképzési tevékenységünk is azon felnőttek továbbtanulását, szakképzését 

segítette, akik valamely okból (elsősorban anyagi és szociális hátrányok miatt) nem tudtak az 

életkoruknak megfelelő időben tanulmányokat folytatni. 

A jelenlegi oktatásaink: érettségit adó képzések, 4 éves általános szakközépiskola (kifutó 

évfolyamok), 5 éves szakmai előkészítő szakközépiskola (logisztikai ügyintéző, ügyviteli 

titkár). Szakképzéseink: számítógépszerelő és karbantartó, festő, mázoló és tapétázó, kőműves 

és hidegburkoló, szociális gondozó, logisztikai ügyintéző, pénzügyi és számviteli ügyintéző 

érettségire épülő kétéves emelt szintű szakképzés, valamint 9-10-11-12 esti érettségire való 

felkészítő évfolyam. Jelenleg 410 tanulónk van. Összetételét tekintve kb.60%-a hátrányos 

vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, kb.10%-ban SNI-s tanulók, ők szakvéleménnyel 

rendelkeznek, tanulásban akadályozott, megismerő funkciók rendellenességével vagy 

viselkedési problémákkal küszködnek. 

Tanulóink többségének énképe, önértékelése sérült, sokan hordozzák magukban a korábban 

szerzett traumákat, pszichés terheket. A gyakran alulmotivált személyiségek energetizálására, 

önmaguk és a szűkebb-tágabb környezetük és a törvények elfogadására a tanáraink speciális, 

egyénre szabott foglalkozást dolgoztak ki Ezt a kihívást jelentő munkát szívük melegével, 

időnként energiát, időt és gyakran anyagi áldozatot nem kímélve végzik. Tanulóink közül 

sokan változtak, javult a magatartásuk, a felzárkóztató képzésben résztvevők közül sokan 

középiskolában vagy szakiskolában tanulnak tovább. Szeretnénk, ha többen eljutnának 

közülük egyetemre, főiskolára is. Céljaink közé tartozik, hogy önmegvalósító emberként 

illeszkedjenek be a munka világába. Gyógypedagógusunk segít az SNI-s tanulók 

felzárkóztatásában, pszichológusunk pedig a viselkedésproblémás tanulókkal való 

foglalkozásban vesz részt. 

A 2012-13-as tanévben Miskolcon tagintézményt nyitottunk, amelyben szintén a hátrányos 

helyzetű tanulók szakiskolai képzése folyik (festő, mázoló és tapétázó, kőműves és 

hidegburkoló, és szociális gondozó, ápoló szakterületen, 11-12 esti érettségire való felkészítő 

évfolyam). 

Speciális programunk felkészíti tanulóinkat a munka világába való beilleszkedésre, illetve a 

továbbtanulásra is. Felkészíti tanulóinkat az egész életen át való tanulásra, a 

továbbképzéseken, a felnőttképzésben való aktív részvételre is. 

Iskolánkban a középiskolai képzés 10 éves múltra tekint vissza, amely első időszakban 

elsősorban az esti érettségire való felkészítésre és az érettségi utáni szakképesítésre terjedt ki. 

2007. óta nappali képzésben is folytatunk középiskolai képzést, 4 éves általános 

szakmacsoportos képzést, 5 éves nyelvi előkészítő és 5 éves alkalmazott grafikus évfolyamot 

is indítottunk. A logisztikai ügyintéző képzést a 2013/2014-es tanévben kezdte meg iskolánk 

5 éves szakközépiskolai képzés keretén belül. Az első 4 évben szakmai alapozó képzést 

kapnak tanulóink, és az 5. évben  már csak a szakmai tárgyakat tanulják. 



A piacgazdaság fejlődése, az Európai Unióhoz való csatlakozás új kihívást jelent a magyar 

társadalom munkaképes tagjainak. Azt szeretnénk, hogy nyelvtudásukkal, szaktudásukkal, 

műveltségükkel, élethosszig tartó tanulási képességükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac 

új, gyorsan változó követelményeinek. Minden szakterületen követjük az Oktatási 

Minisztérium által kiadott új OKJ-s képzéseket, annak moduláris rendszerét. 

Célunk az érettségi és a munkaerőpiacon hasznosítható, kompetens szakképesítés 

megszerzése. 

Képzéseink államilag finanszírozottak és mindegyik szak esetén államilag elismert OKJ-s 

képesítést nyújtanak. 

Iskolánkba várunk minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrányos helyzetű, különböző 

tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küszködő (SNI, BTM, HHH), akik nappali 

tagozatos képzés keretén belül szeretnének érettségit, szakmát szerezni. 

 

HA MÉG NEM DÖNTÖTTÉL, HOGY HOL TANULSZ TOVÁBB, 

VAGY NEM VETTEK FEL, VÁR ISKOLÁNK! 

A MUNKAERŐPIACON JÓL HASZNOSÍTHATÓ 

SZAKKÉPESÍTÉSEK MEGSZERZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉVEL!!!! 



CEGLÉDI SZÉKHELY 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

Jelentkezés feltétele: 8 általános iskolai végzettség 

Nappali munkarendben: 14 és 25 év közöttiek részére. 

Szakképzési évfolyamok száma: 3 év (3 év szakképzés + 2 év lehetőség érettségi vizsgára) 

Gyakorlati hely, tanulószerződés kötési lehetőség (gyakorlati ösztöndíj), szakmától függően 

tanulmányi ösztöndíj 

Jelentkezhetnek: a tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, nagyothalló, egyéb pszichés 

fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is. 

Felvétel: a tanulmányi eredmények alapján. 

 

NŐI SZABÓ 

OKJ 34 542 06, 10.Könnyűipar szakmacsoport 

Tanulmányi kód:0013 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb 

termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít. 
 

Főbb szakmai modulok: 

11497-12-Foglalkoztatás I.; 11499-12-Foglalkoztatás II.; 10500-16 Munkahelyi egészség és biztonság; 

10113-16 Ruhaipari anyagvizsgálatok; 10114-16 Ruhaipari gyártmánytervezés; 10115-16 

Textiltermékek összeállítása; 10118-16 Lakástextíliák készítése; 10120-16 Női ruhák készítése és 

értékesítése; 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

– értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat 

– kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha gyártók 

specifikációi és igényei szerint 

– méreteket és mérettáblázatokat értelmezni 

– alapszabásmintát készíteni 

– alapszabásmintát modellezni 

– ruhaipari gyártáselőkészítő programokat alkalmazni 

– szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni 

– textiltermék ragasztási műveleteket végezni 

– vasaló berendezéseket üzemeltetni 

– ruhaipari gépeket üzemeltetni 

– kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani 

– befejező munkálatokat elvégezni 

– a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, 

tanácsokat adni 

 

 



SZAKISKOLA 
 

Jelentkezés feltétele: 8 általános iskolai végzettség, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt 

megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján 

Szakképzési évfolyamok száma: 1+2 év (melyből 1 év előkészítő évfolyam + 2 év szakképzési 

évfolyam) 

Nappali munkarendben: 14 és 25 év közöttiek részére. 

 

SZOBAFESTŐ 

OKJ 21 582 01, 9. Építészet szakmacsoport 

Tanulmányi kód: 0021 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Szobafestő feladata lakóépületek, közintézmények, felépítmények falfelületeinek festése, 

tapétázása. Ismernie kell a falfelületek vizsgálatát, előkészítését, előkezelését, bevonatrendszerek 

felépítését, tapéták fajtáit, és azok felhelyezésére vonatkozó utasításokat. 

Főbb szakmai modulok: 

10101-12-Építőipari közös tevékenység; 10104-12-Szobafestő, díszítő munkák; 10105-12-Tapétázási 

munkák 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- tervdokumentációról, vagy helyszínen felmérést készíteni 

- felületdiagnosztikát végezni 

- felületvizsgálatot, feltárást végezni, kül- és beltérben 

- meglévő bevonat rétegrendjének felépítését vizsgálni, kül- és beltérben, az eredményeket 

írásos feljegyzésben dokumentálni 

- szakmai javaslatot adni a felújítandó felület minősítéséről 

- anyagmennyiséget számolni tervrajzról, és helyszínen 

- vizsgálatok eredménye függvényében a felületet előkezelni 

- felvonulni a munkaterületre a szükséges gépekkel, szerszámokkal, eszközökkel 

- nem festendő felületeket megóvni (takarást, maszkolást végezni) 

- alapvakolat felületét javítani kül- és beltérben 

- sarok, nyílászárók káváinak, sarokkiképzéseinek kialakítását javítani (élvédő) 

- különböző glettanyaggal simítani a felületet kül- és beltérben 

- építőelemek, burkolóelemek illesztését szakszerűen javítani 

- kézi, gépi csiszolással finomítani a felületet 

- választott technikának megfelelő alapozást (impregnálást) végezni 

- mészfestést készíteni új vagy régi felületre kül- és beltérben, fehér, és színes kivitelbe 

- homlokzat színezését megtervezni, elkészíteni különböző vékonyvakolattal, szilikát festékkel 

- fröcskölést, durva színfröcskölést készíteni 

- határoló, díszítő vonalozást, sablonálást készíteni 

- tapétázást, díszítést készíteni 

- mintanyomó hengerezést készíteni 

- egyszerű díszítőelemeket helyezni fel kül- és beltérben 

- egyszerű faerezet utánzatot festeni 

- betartani a munkavédelmi, biztonságtechnikai, tűz- és környezetvédelmi előírásokat 

- elvégezni a szükséges utómunkálatokat (szerszám-, eszköztakarítás, munkaterület takarítása, 

anyagtárolás, hulladékkezelés) 

- munkaterületet átadni 

 

 



ASZTALOSIPARI SZERELŐ 

OKJ 21 543 01, 11. Faipar szakmacsoport 

Tanulmányi kód: 0022 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Az asztalosipari szerelő bútorok, nyílászárók, lépcsők, előszobafalak, falburkolatok, válaszfalak, 

térelválasztók, mennyezetek, álfödémek és egyéb bútor-és épületasztalos szerkezetek, nyílászáró 

szerkezetek, tolóajtók, harmonika ajtók helyszíni szerelését, javítását, beépítését, cseréjét végzi. 

 

Főbb szakmai modulok: 

11371-12-Biztonságos munkavégzés; 10224-12-Alapvető tömörfa megmunkálás; 10225-12-

Asztalosipari szerelés. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- betartani a munkavédelmi előírásokat 

- gépeket, szerszámokat ellenőrizni, beállítani 

- faipari alapszerkezeteket készíteni 

- szerelési dokumentációt értelmezni 

- előszerelési műveleteket végezni 

- asztalosipari alapszerkezeteket szerelni 

- épületasztalos szerkezeteket szerelni, nyílászárókat beépíteni 

- összeállítani a terméket a technológiai sorrend, illetve a szerelési utasítás szerint 

- helyszíni szerelést végezni. 

 

 

LAKÁSTEXTIL-KÉSZÍTŐ 

OKJ 21 542 01, 10. Könnyűipar szakmacsoport 

Tanulmányi kód: 0023 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A lakástextil-készítő feladata lakástextil termék szabásmintáinak elkészítése, szabása, készítése, 

javítása. 

 

Főbb szakmai modulok: 

10113-16-Ruhaipari anyagvizsgálatok; 10118-16-Lakástextíliák készítése; 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- méretet venni lakástextil termékek készítéséhez 

- méreteket, mérettáblázatokat értelmezni 

- szabásmintát készíteni 

- felismerni a lakástextíliák fajtáit,  kellékeit, diszítő lehetőségeit 

- felfektetni a szabásmintákat és kiszabja a szükséges alkatrészeket 

- ragasztási, erősítési műveleteket végezni 

- ruhaipari gépeket és vasalóberendezéseket üzemeltetni 

- kiszabott alkatrészeket technológiai utasításnak megfelelően vagy mintadarab alapján 

összeállítani 

- javító munkálatokat végezni (szakadásokat, záródásokat javít) 



TEXTILTERMÉK-ÖSSZEÁLLÍTÓ 

OKJ 21 542 02, 10. Könnyűipar szakmacsoport 

Tanulmányi kód: 0024 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A textiltermék-összeállító feladata műszaki dokumentáció alapján, kiszabott ruházati termékek 

alkatrészeinek összeállítása és befejező műveleteinek elvégzése. 

 

Főbb szakmai modulok: 

10113-16-Ruhaipari anyagvizsgálatok; 10114-16-Ruhaipari gyártmánytervezés; 10115-16-

Textiltermékek összeállítása. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat értelmezni 

 kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruhagyártók 

specifikációi és igényei szerint 

 méreteket és mérettáblázatokat értelmezni 

 alapszabásmintát készíteni 

 alapszabásmintát modellezni 

 szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni 

 textiltermék ragasztási műveleteket végezni 

 vasalóberendezéseket üzemeltetni 

 ruhaipari gépeket üzemeltetni 

 kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani 

 befejező munkálatokat elvégezni 

 

SZÁMÍTÓGÉPES ADATRÖGZÍTŐ 

OKJ 31 346 02, 16. ügyvitel 
Tanulmányi kód: 0025 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A Számítógépes adatrögzítő számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, kommunikációs és 

protokollismeretek birtokában a különböző szervezeteknél adminisztratív és dokumentációs 

feladatokat lát el, számítógépes adatrögzítést folytat; rendezvényekhez, programokhoz kapcsolódó 

dokumentumszerkesztési feladatokat végez. 

 

Főbb szakmai modulok: 

12082-16-Gépírás és irodai alkalmazások, 12084-16-Üzleti kommunikáció és protokoll 
 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás 

technikájával); 

-  számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; 

- külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb 

dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;  

- közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű 

nyilvántartásában, feldolgozásában; 

- táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, egyszerű kimutatásokat készíteni; 

- iratokat és dokumentumokat kezelni; 

- irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; 

- megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső 

szervezetekkel. 


