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Preferált szakmák listája 

I. Középfokú képzés 

 

- Ács 

- Állatgondozó szakmunkás 

- Állattartó szakmunkás 

- Ápoló 

- Asztalos 

- Asztalos szakmunkás  

- Autó szerelő szakmunkás  

- Autóbuszvezető 

- Autószerelő 

- Burkoló 

- Cipőkészítő 

- Cukrász 

- Divat-, jelmez-, és díszlettervező 

- Egészségügyi szakközépiskola, technikum 

- Egészségügyi szakmunkás  

- Eladó + Boltvezető 

- Építő ipari szakközépiskola, technikum 

- Épület- és szerkezetlakatos 

- Faipari technikus 

- Festő, mázoló, tapétázó 

- Finommechanikai műszerész 

- Fodrász, kozmetikus képzés 

- Gazda 

- Gép szerelő szakmunkás  

- Gépgyártástechnológiai technikus 

- Gépi forgácsoló 

- Gyakorló ápoló 

- Gyakorló csecsemő és gyermekápoló 

- Gyakorló mentőápoló 

- Gyermek gondozó 

- Hegesztő 

- Honvéd kadét 

- Húsipari termékgyártó 

- Informatikai szakközépiskola 

- Ipari gépész 
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- Kereskedelmi szakmunkás  

- Kereskedő 

- Kőműves 

- Közgazdasági szakközépiskola  

- Közművelődési és közönségkapcsolati szakember 

- Központifűtés és gázhálózat rendszerszerelő 

- Lakatos szakmunkás  

- Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

- Magasépítő technikus 

- Mezőgazdasági gépész 

- Mezőgazdasági gépésztechnikus 

- Mezőgazdasági gépjavító 

- Mezőgazdasági szakközépiskola, technikum 

- Mezőgazdasági szakmunkás 

- Műanyag feldolgozó 

- Műszaki informatikus 

- Női szabó, Férfi szabó 

- Növénytermesztő szakmunkás  

- Nyomdaipari technikus, kiadványszerkeszesztő technikus 

- Pék 

- Pék-cukrász 

- Pincér 

- Rendvédelmi szakközépiskola, technikum 

- Szakács 

- Szociális gondozó és ápoló 

- Tejipari szakmunkás 

- Vegyipari szakközépiskola, technikum 

- Villanyszerelő 

- Virágkötő szakmunkás  

- Víz-, csatorna- és közmű rendszerszerelő 

- Víz-gáz szerelő szakmunkás 
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II. Felsőoktatási képzés 

 

 

Orvos-és egészségtudomány 

Alapképzés Mesterképzés 

ápolás és betegellátás szak (ápoló, dietetikus, 
gyógytornász, fizioterapeuta, mentőtiszt, 

szülésznő) 
fizioterápia szak 

egészségügyi gondozás és prevenció szak (védőnő, 
dentálhigiénikus) 

 

orvosi diagnosztikai analitikus szak  

Osztatlan mesterképzés 

általános orvos szak 

fogorvos szak 

gyógyszerész szak 

Műszaki 

Alapképzés Mesterképzés 

energetikai mérnöki szak építész szak 

építészmérnöki szak faipari mérnöki szak 

építőmérnöki szak gépészmérnöki szak 

faipari mérnöki szak környezetmérnöki szak 

gépészmérnöki szak műszaki menedzser szak 

környezetmérnöki szak településmérnöki szak 

műszaki menedzser szak  

villamosmérnöki szak  

Pedagógusképzés 

Alapképzés Mesterképzés 

csecsemő- és kisgyermeknevelő szak  tanár szak 

gyógypedagógia szak gyógypedagógia szak 

konduktor szak   

óvodapedagógus szak (óvodapedagógus, 
nemzetiségi óvodapedagógus) 

 

tanító szak (tanító, nemzetiségi tanító)  

tanár szak  

Osztatlan mesterképzés 

osztatlan tanári képzés szak 

Gazdaságtudomány 

Alapképzés Mesterképzés 

gazdálkodási és menedzsment szak  

Informatika 

Alapképzés Mesterképzés 

gazdaságinformatikus szak gazdaságinformatikus szak 

mérnökinformatikus szak mérnök informatikus szak 

programtervező informatikus szak programtervező informatikus szak 

üzemmérnök-informatikus szak  
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Bölcsésztudomány 

Alapképzés Mesterképzés 

közösségszervezés szak  

Társadalomtudományok 

Alapképzés Mesterképzés 

 közösségi és civil tanulmányok szak 

Hittudomány 

Alapképzés Mesterképzés 

teológia szak  

 

Felsőoktatási szakképzés: 

- Felsőfokú telekommunikációs mérnökinformatikus-asszisztens 

- Felsőfokú hálózati mérnökinformatikus-asszisztens 

- Felsőfokú rendszergazda mérnökinformatikus-asszisztens 

- Felsőfokú gazdaságinformatikus-asszisztens 

- Felsőfokú multimédiás programtervező informatikus-asszisztens 

- Felsőfokú fejlesztő programtervező informatikus-asszisztens 

- Felsőfokú orvosdiagnosztikai asszisztens 

- Műszaki mérnökasszisztens 

- Felsőfokú jogi asszisztens 


