
Szakmai képzés 

(https://szakkepesites.ikk.hu/#kereses)

Szakirányok

1.    Állatorvosi tudományok
Villamos ipari előkészítő 2.    Általános műszaki (mérnöki) képzés 7-8. osztályos felzárkóztató képzés (D)
Csokoládétermék gyártó 3.    Egészségügy Alapkompetenciák fejlesztése 1 (D)
Keksz és ostyagyártó 4.    Építészet és építőipar Alapkompetenciák fejlesztése 2 (D)
Élelmiszeripari gépkezelő 5.    Erdőgazdálkodás Betanított szociális segítő (B)
Üditőital-ipari termékkészítő 6.    Feldolgozóipari képzések Betanított takarító (B)
Sörgyártó 7.    Fizikai tudományok Csomagolópapír-gyártó (B)
Csontozó munkás 8.    Halgazdálkodás Digitális írástudás (D)
Húskészítmény gyártó 9.    Információs és kommunikációs technológiák ECDL képzés (D)
Vágóhídi munkás 10. Közegészségügyi és foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások Egészséges táplálkozás (D)
Sütőipari és gyorspékségi munkás 11. Mezőgazdaság Egészségügyi és természetgyógyászati alapismeretek (D)
Süteménykészítő 12. Műszaki, ipari és építőipari képzések, m.n.s. Elektrotechnikai-termék összeállító operátor (B)
PincemunkásSzőlőfeldolgozó 13. Műszaki, ipari és építőipari képzések, tovább nem bontható Élelmiszerbiztonsági rendszerek (D)
Konzervgyártó 14. Művészetek Életmód és táplálkozási tanácsadó (D)
Tejipari munkás 15. Oktatás Értékesítői kompetenciafejlesztő tréning (D)
Zsaluzó,állványozó 16. Személyi szolgáltatások Fogyatékos személyek kreatív készségeinek fejlesztése kézműves technikák felhasználásával (D)
Sírkő és műkőkészítő 17. Szociális gondoskodás Gyermek- és családpszichológia a segítő munkában (D)
Szobafestő 18. Társadalom- és viselkedéstudomány Gyermekek és idősek támogatása (D)
Falazó kőműves 19. Több tudományterületet átfogó programok a mezőgazdaság és az állatorvosi tudományok főirány túlsúlyával Háztáji kertészet és gazdálkodás (D)
Gépi vakoló 20. Több tudományterületet átfogó programok a szolgáltatások főirány túlsúlyával Háztartási alapvető varrástechnológiai ismeretek és műveletek varrógéphasználattal (D)
Gipszkarton szerelő 21. Több tudományterületet átfogó programok, az üzleti ismeretek, ügyvitel és jog főirány túlsúlyával Informatikai ismeretek (D)
Betonacél szerelő 22. Újságírás és más információszolgáltatás Informatikai kompetenciák fejlesztése (D)
Vízszigetelő 23. Üzleti ismeretek és ügyvitel Irodai üzemeltető (B)
Útfenntartó 24. Védelmi szolgáltatások Kis- és nagyüzemi képesítések (nemzetközileg elismert) ( Minősített hegesztő) (B)
Égéstermék elvezető szerelő Kulcskompetenciák, életvezetési kompetenciák fejlesztése és a kereskedelem, vendéglátás szakmacsoport szakmai 
Csőhálózat szerelő * Kattintson a linkre ami továbbvezeti az Innovatív Képzéstámogató Központ honlapjára Látássérült személyek kompetenciájának bővítése audio-narrátorral való együttműködés érdekében (D)
Asztalosipari szerelő Minőségfejlesztési, minőségbiztosítási ismeretek (D)
Famegmunkáló Minősített hegesztő (B)
Kárpit behúzó Munkaerő-piaci felkészítő tréning (D)
Fémipari gyártás előkészítő Munkaügyi és tásadalombiztosítási ismeretek (D)
Bolti előkészítő Munkavállalói kulcskompetenciák fejlesztése (D)
Pénztáros Postai háttértevékenység (B)
Hulladékgyűjtő és szállító Rongyszőnyeg készítő (B)
Hulladékfeldolgozó munkatárs Segéd gát- és csatornaőr (B)
Kishajóalkatrész-javító Szállodai szobaasszony (B)
Logisztikai feldolgozó Számítástechnikai kompetenciák fejlesztése (D)
Raktáros Számítógép hálózatok alapjai (D)
Bőrtárgy készítő Számítógépes alapismeret (D)
Cipőipari szabász Talpreflexológia alapszint (D)
Bőripari szabász Távmunkára felkészítő, informatikai kompetenciafejlesztő program - Elektronikus levelezés és csoportmunka (D)
Lakástextil-készítő Telefonos értékesítő (B)
Textiltermék-összeállító Telefonos ügyfélkezelés (D)
Szabász Településkarbantartó (B)
Kézi könyvkötő TÜV 135 Minősített hegesztő (B)
Nyomdai grafikai kép és szövegszerkesztő Vállalkozóvá válási ismeretek (D)
Digitális nyomóforma-készítő Webszerkesztés 20 óra (D)
Nyomdász segéd Zöldterületi kisgép-üzemeltető - Kisgépkezelő (B)
Hangosító Zöldterületi kisgép-üzemeltető-Gépkezelő (B)
Színpadi gépkezelő és berendező

Erdőművelő
Aranykalászos gazda
Állatgondozó
Mezőgazdasági munkás
Kerti munkás
Növényházi munkás
Faiskolai kertész
Parkgondozó
Háztartásvezető
Segédgondozó
Cukrászsegéd
Pincérsegéd
Szakácssegéd
Felépítő gép kezelő
Papír feldolgozó
Kohász-és öntéstechnikus
Elektronikai műszerész
Gépész technikus
Mezőgazdasági gépésztechnikus
Gyártósori gépbeállító
Ipari szerviztechnikus

* A részszakmákat az eddigi OKJ-től eltérően a Szakmajegyzék már nem sorolja fel, mivel azok nem tekinthetők 

önálló szakmának. Az egyes szakmák képzési és kimeneti követelményében határozható meg részszakmaként a 

szakmának olyan önállóan elkülöníthető része, amely legalább egy munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciák 

megszerzését teszi lehetővé. Részszakma megszerzésére irányuló képzést szakképző intézmény és felnőttképző is 

indíthat. A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert alapfokú végzettséget és 

szakképesítést tanúsít.

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu/
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2020.01.01. előtt engedélyezett, de 2022.12.31. napjáig részben még érvényes felnőttképzési szabályozás szerint2020.01.01. napjától új szakképzési törvény és nagymértékben módosított felnőttképzési törvény hatályos

Részszakma*
Betanító jellegű képzés 

(Engedélyezett képzések - "B" és" D" képzési kör)

Nyelvi képzés

(Engedélyezett képzések - "C" képzési kör)
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