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Fontos mérföldkőhöz érkeztek életetekben. A pályaválasztás sok fejtörést
okoz mindenkinek, nem könnyű feladat, hogy milyen irányba vegyétek
utatokat. Sokak esetében még nem alakult ki, hogy milyen pályát
képzeltek el maguknak.
Engedjétek meg, hogy segítsek egy kicsit a gondolkodásban. A kiadvány
célja, hogy megismerd a megújuló szakképzésben rejlő lehetőségeket,
átfogó képet kapjál a rendszer felépítéséről, segítséget nyújtson a
pályaválasztásodban, megismerd intézményünket és képzéseinket. A jó
iskola- és pályaválasztással hosszú távon alapozhatod meg a JÖVŐDET.
Amennyiben a szakképzést választod, nem kell elhelyezkedési
nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok és a mesteremberek iránt
mindig nagy a kereslet.
Ha mestere szeretnél lenni egy szakmának, javasoljuk a szakképző iskolát,
ha szélesebb körű tudást szeretnél, akkor a technikumban a helyed.
Mind a technikum, mind a szakképző iskola ágazati alapoktatással indul, a
szakmai kiválasztását követően kezdődik el a szakirányú oktatás.
A SZAKKÉPZÉS A JÖVŐ LEHETŐSÉGE, ÉLJ VELE TE IS!

Miért válaszd a Reguly-t?

•

•

•

•

Iskolánk és tanműhelyünk megfelel a mai kor
igényeinek, a nevelés-oktatáshoz nemcsak a személyi,
hanem a tárgyi, infrastrukturális feltételek is adottak.
Tanulóink ezt számos szakmai versenyen elért dobogós
helyezéssel jutalmazzák meg. Néhány év múlva lehet,
hogy TE leszel az, akire büszkék lehetünk!
Mérlegelni kell a lakóhely és az iskola távolságát: a
hosszú utazás, a korán kelés, sok energiát vesz el.
Délután még készülni is kell, és a baráti kapcsolatokat
is muszáj ápolni.
Zirc „álmos, lusta”, de nagyon biztonságos kisváros,
annak minden előnyével, ideális kollégistaként is.
Iskolánkban, tanműhelyünkben nincsenek „Mamut
nagyságú” csoportok, osztályok, minden tanulóra jut
elég időnk, az oktatóink minden diákunknak meg
tudják mutatni az elvégzendő feladatot.

Az iskola…
•
•
•

2016-ban az ÖKOISKOLA címmel gazdagodott intézményünk, melyet a 2020-as évben ismét elnyertünk.
2018-ban Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címmel gazdagodott intézményünk, Veszprém megyében elsőként.
Több alkalommal részt vettünk az ERASMUS+ és a Határtalanul! Programokban.

Technikum és Szakképző iskola
A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető
technikumi szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít,
az ötéves képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.
Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből
ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell
elsajátítanod, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti
tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. A technikumban
érettségizőknek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani,
mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyak közé. Az öt
év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt
és a technikusi oklevelet, valamint még nyelvvizsga megszerzésére is
lehetőség van. A technikumban végzettek jelentős előnyt élveznek
majd a felsőoktatási felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál.

A szakképző iskola hároméves, itt képezzük a szakmák
mestereit. Az ágazati ismereteket adó első év után történik a
szakmaválasztás. A következő két évben duális képzés
formájában, elsősorban vállalatoknál, vállalkozóknál tudod
elsajátítani a választott szakmához kapcsolódó gyakorlatokat.
A szakmai bizonyítvány megszerzését követően lehetőséged
van az érettségi bizonyítvány megszerzésére is.

Ösztöndíjrendszer
A 2020/2021-es tanévtől, a megújuló
szakképzéssel együtt, elindult az új
szakképzési ösztöndíjrendszer is, amelynek
célja, hogy minden tanuló számára biztosított
legyen a támogatás, ugyanakkor a juttatások
hiányzás- és eredményfüggők legyenek.
A technikumban az ágazati alapozó oktatás
idején a tanulók 8.370 forint ösztöndíjat
kapnak havonta, a szakképző iskolákban
tanulók pedig 16.740 forintot (2021-ban).

A szakirányú oktatás (mely az ágazati
alapoktatást követi) keretében duális képzésben
szakképzési munkaszerződés keretében a
gyakorlati képzést végző vállalat, vállalkozás
munkabért és további egyéb juttatásokat
biztosít a tanulók számára.
A nem duális képzésben résztvevők is jogosultak
ösztöndíjra, mely a tanulmányi eredmény
alapján 8.370 – 58.590 forintig terjedhet (2021ban).
A végzősök tanulmányaik sikeres befejezése
esetén, ha befejezik a képzést és szakmát
szereznek, egyszeri pályakezdési juttatást is
kaphatnak.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Kód: 4001

Logisztikai technikus
Választható szakmairány: Logisztika és szállítmányozás szakmairány
Képzési idő: 5 éves technikum

A LOGISZTIKAI TECHNIKUS FELADATA
A logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői
munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához
legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal
megtervezése. Összehangolja az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során
felmerülő raktározási, kezelési feladatokat is.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom, felelősségtudat.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• Ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a feladatokat;
• Tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;
• Kezeli a reklamációs eseteket; elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;
• Árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez; nemzetközi szállítással, szállítmányozással
kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez; kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;
• Idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül; kapcsolatot tart a különböző
közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel; elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;
• Részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a kárügyeket.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka,
a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyság.

Gépészet ágazat
Kód: 4002

Gépgyártástechnológiai technikus
Képzési idő: 5 éves technikum

A GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TECHNIKUS FELADATA
Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépalkatrészek technológiai tervezésében,
gyártásában, gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések működtetésében,
szerelésében, karbantartásában és javításában.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kommunikációs készség, precizitás, együttműködési készség, felelősségvállalás,
szervezési és irányítási képesség, analitikus gondolkodás.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• Műszaki rajz alapján anyagot választ a gyártandó alkatrészhez, megtervezi annak gyártását,
meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai paramétereket;
• Alkatrészeket gyárt hagyományos és CNC vezérlésű szerszámgépeken, valamint robotizált
megmunkáló cellákon;
• Egyszerűbb alkatrészek gyártásához CNC programot ír, betölt és tesztel;
• Megtervezi, irányítja a gyártási folyamatokat és szükség esetén.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeretne részt venni új alkatrészek
gyártási folyamatának kialakításában.

Szociális ágazat
Kód: 4003

Kisgyermekgondozó, -ápoló
Képzési idő: 5 éves technikum

A KISGYERMEKGONDOZÓ, -NEVELŐ FELADATA
Elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde,
munkahelyi bölcsőde, alternatív napközbeni ellátás, napközbeni gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti
és gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú gyermekek nevelése, gondozása.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Felelősségtudat, kapcsolatteremtő készség, empatikus készség, türelmesség, tolerancia, határozottság,
motiváló készség, rugalmasság, döntésképesség, kreativitás, ötletgazdagság.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• a 0-3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítését, nevelését, harmonikus
fejlődésük támogatását; mintaszerű viselkedéssel és beszédmóddal szocializációjuk segítését végzi;
• Ismernie kell a kisgyermekek testi-lelki fejlődésének folyamatát, nevelésük módszereit, eljárásait.
• Megteremti a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, ösztönzi a szokások kialakulását;
• Kiegészíti és segíti a családi nevelést, a családokkal nevelőpartneri kapcsolatot alakít ki. Észleli az eltérő
fejlődést, jelzéssel él a gyermeki jogok érvényesítése érdekében;
• Segít a konfliktushelyzetek megoldásában, megteremti a szabad játék és mozgás feltételeit, részt vesz
benne úgy, hogy a gyermekek kíváncsisága, játékkedve fennmaradjon;
• Segíti a gyermekeket a világ megismerésében, a korosztálynak megfelelő anyanyelvi, irodalmi, zenei,
vizuális élményeket közvetít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki türelemmel és szeretettel fordul a gyermekek felé, ért a gyermekek
nyelvén és elhivatottságot érez magában a kisgyermekkel való foglalkozás iránt.

Sport ágazat
Kód: 4004

Fitness-wellness instruktor
Képzési idő: 5 éves technikum

A FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR FELADATA
Széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában tervez, szervez és vezet csoportos-, illetve
egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs sportlétesítményekben. Tevékenysége a lakosság egészségi
állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, az egészségmegőrzést és a
mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a
testalkatának, a ﬁzikai állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kimagasló mozgáskoordináció, sportokban való jártasság, jó fizikum és ritmusérzék, kommunikációs készség,
szakmai fejlődés irányítása.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• a fizikai aktivitás fontosságát terjeszti, az általa oktatott mozgásprogramokat népszerűsíti;
• Képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni; a csoport tudásszintjének megfelelő
gyakorlatanyagot állít össze, a terhelés intenzitását megfelelő módon szabályozza;
• a gyakorlatokat bemutatja és megtanítja; a kellemes csoportlégkört megteremti, a csoporttagokat
motiválja;
• életkori sajátosságoknak megfelelő és egyéb speciális csoportos foglalkozásokat tervez és vezet;
• a hibákat felismeri, kijavítja, a sérüléseket megelőzi; szükség esetén elsősegélynyújtási feladatokat lát el;
• az erőfejlesztő- és kardiogépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű,
hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául.

Építőipar ágazat
Kód: 4101

Burkoló
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

A BURKOLÓ FELADATA
A burkoló szakember az épületek, építmények kültéri és beltéri hidegburkolatait, valamint a beltéri fal,
és padlófelületek melegburkolatát készíti el, javítja és bontja. Az épület díszítő, valamint homlokzat-,
lábazat burkolatait készíti, azokat javítja, felújítja és bontja, burkolatokat és térburkolatokat készít,
javít, bont.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, precizitás,
csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• alkalmazza és értelmezi a műszaki ábrázolás módszereit, építészeti terveket, egyszerű burkolati
terveket készít;
• a munkaterület felmérését követően a mellékelt tervek alapján megtervezi a munka technológiai
sorrendjét és meghatározza az ahhoz szükséges anyag- mennyiséget;
• alkalmazza a munkavégzéshez szükséges eszközöket, szerszámokat, gépeket, berendezéseket és
mérőeszközöket;
• vízszintes és függőleges felületre kültéri- és beltéri hidegburkolatot, díszburkolatot, mozaik
burkolatot készít.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret kreatívan, szépet alkotni és hosszú távon megbecsült
munkát szeretne változatos munkakörnyezetben.

Építőipar ágazat
Kód: 4101

Festő, mázoló, tapétázó
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

A FESTŐ, MÁZOLÓ, TAPÉTÁZÓ FELADATA
Festő, mázoló, tapétázó feladata a különféle alapfelületek festése, mázolása, díszítése, megóvása a
környezet hatásaival szemben.
A megfelelő bevonatrendszer kiválasztásához elengedhetetlen a szakszerű felületdiagnosztika, majd a
felület előkezelése – előkészítése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával
önállóan, a munka, környezetvédelmi, és biztonsági előírások szerint végzi.
Tevékenységével, a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz az építőipari technológiai
folyamatokban.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Ügyes mozgás, állóképesség, jó fizikum, jó szemmérték és térlátás, kézügyesség, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• festi a falfelületet, tapétáz;
• fal-, fa-, fém felületet mázol;
• különböző díszítő munkákat készít;
• utólagos hőszigetelést készít;
• felújítási munkákat végez kül- és beltérben egyaránt
Ajánlott minden fiatal számára, aki kreatív gondolkodású, jó a kézügyessége, szeret változatos
munkakörnyezetben dolgozni.

Gépészet ágazat
Kód: 4102

Gépi és CNC forgácsoló
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

A GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ FELADATA
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos
szerszámgépen való gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket és technológiai
adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC
megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó- és továbbító
eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A gép
felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Kreativitás, önállóság, felelősségtudat, csapatban való együttműködés, precizitás, problémamegoldó
képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz,
műhelyrajzok, szabványok;
• a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, és rögzítő
eszközöket;
• kiválasztja és használja a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat;
• kézi megmunkálással egyszerű alkatrészeket gyárt, alakít, javít;
• fúrási munkákat végez;
• alkatrészeket gyárt esztergálással, köszörüléssel, marással;
• egyszerű geometriájú alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken;
• forgácsoló szerszámokat készít, élez;
• a legyártott munkadarab minőségét és megfelelősségét ellenőrzi.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, érdekli a forgácsolás és egyedi termékek előállítása.

Mezőgazdaság és erdészet ágazat
Kód: 4103

Mezőgazdasági gépész
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

AZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ FELADATA
A mezőgazdasági gépész a legkeresettebb mezőgazdasági szakmák egyike, amelyet a korszerű, robotizált
mezőgazdasági gépek kezelése jellemez.
A mezőgazdasági gépész előkészíti, beállítja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott erő- és
munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket.
Feladatai között szerepel még a gépek karbantartása, üzemzavarok elhárítása és a gépek javításában
történő közreműködés.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó műszaki érzék, precíz munkavégzés, önálló döntéshozatal, jó mozgáskoordináció, kézügyesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• Karbantartja a mezőgazdasági erő- és munkagépeket, gépészeti berendezéseket;
• Előkészíti a mezőgazdasági gépcsoportot, önjáró betakarítógépet, mezőgazdasági rakodógépet az
előírt agrotechnikai követelmények szerinti feladatok ellátásához;
• Szakszerűen üzemelteti a mezőgazdasági gépeket, traktorokat, kombájnokat, rakodógépeket;
• Kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszereket;
• Elhárítja a mezőgazdasági gépek, gépészeti berendezések üzemzavarait;
• Közreműködik a mezőgazdasági erő- és munkagépek, gépészeti berendezek javításában.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű
mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni. A képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek
közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás jogosítványt is szereznek a tanulók.

Turizmus-vendéglátás ágazat
Kód: 4104

Szakács
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

AZ SZAKÁCS FELADATA
A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris
élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van
az étkezésnek, így a főzésnek is, ami a szakács fő tevékenységi köre. A szakács élelmiszerekből ételeket,
fogásokat „varázsol” remek ízérzékével és kreativitásával meg persze fűszerekkel, ízesítőkkel. A
vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több
területen dolgozik, például közétkeztetésben, hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, a szakma és a
kollégák iránt tanúsított alázat, jó problémamegoldó képesség, kreativitás, együttműködő képesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• a vezetőszakács utasításait követve ételt készít, tálal, díszít a szakmaiság, a praktikusság és az
esztétikusság figyelembevételével;
• előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket hajt végre;
• árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
• betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
• anyagi és erkölcsi felelősséget vállal a rábízott javakért;
• a konyhatechnológiai eljárásokat tudatosan alkalmazza;
• képes a segédszemélyzet munkáját összehangolni, irányítani.
Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, akik szeretnek alkotni. Folyamatos fejlődésre és változatos
munkára vágynak. A jó szakács egyénisége felismerhető az általa készített ételben.

Turizmus-vendéglátás ágazat
Kód: 4104

Panziós-fogadós
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

AZ PANZIÓS-FOGADÓS FELADATA
A panziós-fogadós feladatai rendkívül szerteágazóak, hiszen a szakma óriási fejlődésen ment és megy
keresztül napjainkban is. A szakma szépsége, hogy a turizmus szereplőinek igényeit szolgálja ki, a panziósfogadós óriási felelősséggel van felruházva, hiszen rendkívül sok feladatot kell egy személyben ellátnia.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Széleskörű tájékozottság, jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, vendégszeretet,
szervezőképesség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• üzemelteti a vendéglátóhelyet; marketig tevékenységet végez;
• vendégekkel, partnerekkel kapcsolatot tart;
• konyhát üzemeltet;
• karbantartásokat biztosítja;
• ügyel a vendéglátóhely környezetére;
• takarítást folyamatosan precízen biztosítja;
• vendégek számára programokat szervez;
• logisztikai feladatokat ellát; gazdálkodási és pénzügyi ügyeket intéz;
• munkavédelmi, balesetvédelmi, tűz és környezetvédelmi előírásokat betartja és betartatja;
• irányítja, szervezi és értékeli a munkatársak munkáját;
• kapcsolatot tart más szolgáltatókkal, más szállásadókkal partneri viszonyt kialakítva működteti a
vendéglátó egységét.
Ajánlott minden fiatal számára, aki a vendéglátásban találja meg azokat a kihívásokat, amelyek érdeklik.
Szereti a vendégeket, a turisztikai-vendéglátó tevékenységet hosszú távra tervezi.

Kereskedelem ágazat
Kód: 4105

Kereskedelmi értékesítő
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

AZ KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ FELADATA
A kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a
vásárlókat.
Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul, tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére,
átvételére, készletkezelésére, állagmegóvására.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Önállóság, felelősségtudat, kommunikációs készség, csapatban való együttműködés, precizitás,
problémamegoldó képesség, jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, digitális eszközök használata.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• felméri a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, szakmai
tanácsaival segíti a vásárlót a döntésben;
• kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét;
• kezeli és ellenőrzi az árukészletet;
• feltölti az eladóteret áruval;
• közreműködik az árubeszerzés folyamatában: előkészíti a megrendelést vagy megrendeli az árut;
• az árut átveszi, minőségileg és mennyiségileg ellenőrzi, tárolja, kezeli, megóvja minőségét;
• betartja az egészségügyi és környezetvédelmi előírásokat;
• esetenként kezeli a pénztárgépet és számláz;
• kezeli a vevői panaszokat;
• kezeli a szakterületének megfelelő gépeket, berendezéseket, eszközöket.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, szereti a változatos kihívásokat,
ösztönzi a kereskedelmi dinamizmus, fontos számára a hosszú távú karrierlehetőség.

Specializált gép- és járműgyártás
Kód: 4106

Gyártósori gépbeállító
Képzési idő: 3 éves szakképző iskola

AZ GYÁRTÓSORI GÉPBEÁLLÍTÓ FELADATA
A gyártósori gépbeállító automatikus vagy félautomatikus vezérlésű alkatrészgyártó és összeszerelő
célgépeket, gyártógépsorokat működtet, beállít, átállít és új típus megjelenésekor típusváltást végez.
KOMPETENCIAELVÁRÁS
Műszaki érdeklődés, felelősségteljes döntéshozatal, rendszerszemlélet, számítógépes ismeret,
felelősségtudat, szakszerű kommunikáció.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
• ismeri az adott gyártósor működését, értelmezi és átlátja a gyártás folyamatát;
• beállítja, karbantartja a gyártósoron található gépeket és az aktuális gyártási folyamat igényei szerint
szükséges átállításokat elvégzi;
• figyelemmel kíséri a gyártás minőségét, szükség esetén beavatkozik a gyártási folyamatba;
• hiba esetén az eljárási utasítások szerint elvégzi a szükséges korrekciókat, a kisebb hibákat elhárítja, a
nagyobb hibákról, azok megjelenési formájáról, lehetséges okáról szakszerűen tájékoztatja a
karbantartót;
• a gépsoron működtetett alakító- és szerelőszerszámokat karbantartja, az elkopott szerszámokat cseréli
és beállítja.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a gépeket, gyártási területen szakképzett
operátorként, gépbeállítóként, sorvezetőként akar dolgozni.

