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A Debreceni Szakképzési Centrum 

Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

felvételi tájékoztató kiadványa a 2017/2018. tanítási évre, az érettségi vizs-

gára épülő, a középiskola eredményesen teljesített 10. évfolyamára épülő 

és a már meglévő szakképesítésre épülő szakképző évfolyamaira 
 

Az iskola 

neve: 
Debreceni Szakképzési Centrum 

Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

címe: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. 

OM azonosítója: 203033 

telefonszáma: 06-52-471-798 

fax száma: 06-52-534-207 

e-mail címe: baross.debrecen@gmail.com 

honlapjának címe: www.barossg-debr.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető: Szondi Jenő 

 

1. Általános információk az iskoláról 

A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma Debrecen város egyik 

legrégibb szakképző iskolája. 1905-től a korábbi helyén (Burgundia utca), míg 1970-től a Budai Ézsaiás 

utca 8/A. szám alatt folyt, illetve folyik a gyerekek, felnőttek szakmai nevelése, oktatása. 

Az iskola több mint egy évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és oktatómun-

kánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és környékének szakképzési, mesterségbeli hagyomá-

nyainak megismertetésére. 

Az intézmény fenntartója 2012. december 31-ig Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, 2013. 

január 1-től 2015. június 30-ig a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ volt, 2015. július 1-től pedig – 

a vonatkozó jogszabályok értelmében – az iskola fenntartója és működtetője a Nemzetgazdasági Minisz-

térium lett. 

A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális és kulturális helyzete egymástól nagymértékben 

eltér, ezért nevelő- és oktatómunkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül is próbáljuk 

segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt 

fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. 

A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből, tanulóinkból művelt, jól 

képzett, az életben boldogulni tudó szakembereket szeretnénk nevelni. 

Az iskola hosszú múltja alatt nem változott a pedagógusok fő célja: emberséget és szaktudást adni a 

felnövekvő debreceni, Hajdú-Bihar megyei és a megyehatáron túli Polgároknak! 

A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma, mint szakképző in-

tézmény, szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzést végez. 

Az intézmény a 2014/2015-ös tanévtől ismét elindította az érettségi vizsgára épülő szakképzésekben 

az oktató-nevelő tevékenységét, továbbá az állami intézményfenntartói rendszer Hajdú-Bihar megyei in-

tézményeit tekintve egyedülálló módon csak a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középisko-

lája és Kollégiuma kezdte meg a CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés oktatását. 

Az intézmény kollégiuma 156 fő férőhellyel rendelkezik, ami helyileg az iskolával egy területen, az-

zal közvetlen kapcsolatban lévő épületben található. A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját a nevelő-

tanárok szakjuknak megfelelően segítik. A szabadidő hasznos eltöltésére különböző önképző körök, 

szakkörök, sportolási lehetőségek és emeletenként egy-egy számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. 
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2. Érettségi vizsgára épülő szakképzés 

A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma a 2017/2018. tanítási 

évben az érettségi vizsgára épülő szakképzési rendszerben az alábbi szakképesítésekben iskoláz be tanu-

lókat: 

Sor-

szám 

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti Képzési 

idő 

Felvehető 

tanulók 

száma száma megnevezése 

1. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus 2 év 34 fő 

2. 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető  2 év 22 fő 

3. 54 213 05 Szoftverfejlesztő 2 év 12 fő 

4. 34 521 03 Gépi forgácsoló 2 év 16 fő 

A beiskolázás feltételei: 

 sikeres érettségi bizonyítvány vagy sikertelen érettségi vizsga esetén a szakképzésről szóló 

2011. évi CLXXXVII. törvény 22. § (6) bekezdése adta lehetőség alapján a középiskola befe-

jező évfolyamát igazoló bizonyítvány
1
; 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja szerint 

előírt korhatár; 

 a szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek 2. pontjában meghatározottak szerinti 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
2
. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

60. § … 

(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 

… 

b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik 

életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

 

 

2011. évi CLXXXVII. törvény 

a szakképzésről 

22. § … 

(2) A tanuló az érettségi végzettséghez kötött szakképesítésre történő felkészítésbe bekapcsolódhat a középiskola befejező 

évfolyamának elvégzésével azzal, hogy legkésőbb a tizenharmadik (első szakképzési) évfolyam első félévének utolsó tanítási 

napjáig megszerzi az érettségi végzettséget. Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a megadott határidőig az érettségi 

végzettséget nem szerzi meg. 

 

                                                 
1
 A Gépi forgácsoló szakképesítés megkezdésének feltétele a sikeres érettségi bizonyítvány.  

2
 A Szoftverfejlesztő és az Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítések esetén nincs egészségügyi alkalmassági vizsgálat. 
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2.1. Gépgyártástechnológiai technikus - 54 521 03 
 

Felvehető tanulók száma: 34 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 5. Gépészet 

Ágazat száma, megnevezése: IX. Gépészet 

Évfolyamok száma: 2 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
54 521 03  Gépgyártástechnológiai technikus 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1994. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell érettségi bizonyítvány-

nyal vagy sikertelen érettségi vizsga esetén – a szakkép-

zésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 22. § (6) bekez-

dése adta lehetőség alapján – a középiskola befejező évfo-

lyamát igazoló bizonyítvánnyal. 

 A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkal-

massági követelményeknek meg kell felelni. 

Egyéb megjegyzés: 

 Ebbe a szakképzési csoportba a gépész szakterületű, mű-

szaki érdeklődésű és jó tanulmányi eredménnyel rendelke-

ző tanulók jelentkezésére számítunk. 

 A gépgyártástechnológiai technikus végzettség birtokában 

részt lehet venni a CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés 

tanulásában! (Bővebben 4. és 4.1. pontok!) 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

A gépgyártástechnológiai technikus önállóan, vagy mérnöki irá-

nyítással vesz részt gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések 

tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásá-

ban és javításában.  

A gépgyártástechnológiai technikus feladata az ipar területén a nem 

mérnöki felkészültséget igénylő gépészeti jellegű műszaki gyártásfejlesz-

tő, gyártástervező, gyártásirányító és ellenőrző feladatok ellátása. 

A gépgyártástechnológiai technikus szakember többek között: 

 a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártását, felhasználását, karbantartását és 

javítását műszakilag és minőségügyileg tervezi, irányítja és ellenőrzi az előírásoknak és szabá-

lyoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében; 

 a rendelkezésére álló berendezések elhelyezését és rendszerbe illesztését irányítja, az új beren-

dezéseket üzembe helyezi, a gépeket termék- vagy műszakváltást megelőzően beállítja; 

 az üzemzavarok minőségi problémáit megszünteti és kivizsgálja; biztosítja a zavartalan alap-

anyag-ellátást és folyamatosan fenntartja a gyártási feltételeket; 

 az új termékek gyártását figyelemmel kíséri és a kezdeti problémákat (típushibák, technológiai 

és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzi, azokat kiküszöböli továbbá gépek és mechanikai 

berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok 

tesztelésével kapcsolatos tevékenységeket végez; 

 új és módosított mechanikai berendezéseket, alkatrészeket, szerszámgépeket és vezérlőrend-

szereket, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszereket állít össze és helyszínen 

szerel, továbbá gondoskodik arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen 

a műszaki leírásnak, szabályoknak és a szerződési feltételeknek. 
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2.2. Informatikai rendszerüzemeltető - 54 481 06 
 

Felvehető tanulók száma: 22 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 7. Informatika 

Ágazat száma, megnevezése: XIII. Informatika 

Évfolyamok száma: 2 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
54 481 06  Informatikai rendszerüzemeltető 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1994. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell érettségi bizonyítvány-

nyal vagy sikertelen érettségi vizsga esetén – a szakkép-

zésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 22. § (6) bekez-

dése adta lehetőség alapján – a középiskola befejező évfo-

lyamát igazoló bizonyítvánnyal. 

Egyéb megjegyzés: 

 Ebbe a szakképzési csoportba az informatika szakterületi 

érdeklődésű és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező ta-

nulók jelentkezésére számítunk. 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

Az informatikai rendszerüzemeltető a kis- és közepes vállalat, in-

tézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munka-

társa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első 

szintű támogatói feladatokat ellátó személy. Megfelelő mélységű infor-

matikai és hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely info-

kommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében. Koncep-

cionális kérdésekben elsődleges feladata a döntések előkészítése. 

Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelőssé-

gi körébe tartozik a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, 

továbbá az informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. 

Az informatikai rendszerüzemeltető szakember: 

 számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási munkáit végzi el; 

 irodai alkalmazásokat, multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat telepít, tart karban és 

használ; 

 munkaállomások és hálózatok operációs rendszerét illetve alapvető Internetes szolgáltatásokat 

telepít és tart karban, kisebb helyi hálózatot épít ki, felügyel és menedzsel; 

 LAN/WAN hálózati eszközöket és hálózatokat telepít, konfigurál és üzemeltet;  

 kisebb otthoni, irodai (SOHO) és közepes méretű hálózatok hálózatfelügyeleti és hálózatterve-

zési feladatait végzi el; 

 informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat és vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigu-

rál; 

 kisebb projekteket menedzsel, adatbázisokat kezel, adatbázis szolgáltatásokat vesz igénybe és 

adatbázis műveleteket végez; 

 programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói és/vagy webes feladatokat old meg; 

 webes kiszolgálói rendszert üzemeltet; 

 vezeték nélküli hálózatot telepít, konfigurál és üzemeltet. 
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2.3. Szoftverfejlesztő - 54 213 05 
 

Felvehető tanulók száma: 12 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 7. Informatika 

Ágazat száma, megnevezése: XIII. Informatika 

Évfolyamok száma: 2 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
54 213 05 Szoftverfejlesztő 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1994. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell érettségi bizonyítvány-

nyal vagy sikertelen érettségi vizsga esetén – a szakkép-

zésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 22. § (6) bekez-

dése adta lehetőség alapján – a középiskola befejező évfo-

lyamát igazoló bizonyítvánnyal. 

Egyéb megjegyzés: 

 Ebbe a szakképzési csoportba az informatika szakterületi 

érdeklődésű és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező ta-

nulók jelentkezésére számítunk. 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

A szoftverfejlesztő feladata a szoftver alkalmazás-fejlesztésének 

előkészítése, az alkalmazás megtervezése és fejlesztése, az elterjedt 

szabványok, protokollok ismeretében a tervezett fejlesztéshez szüksé-

ges technológiák kiválasztása. 

A szoftverfejlesztő meghatározza az alkalmazások előállításához 

szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objek-

tumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás-

tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogal-

mazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt mód-

szertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus-leíró eszközzel 

tervezi meg. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. 

Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a 

tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajt-

ja, dokumentálja a módosításokat. 

A szoftverfejlesztő szakember: 

 számítógépet kezel, szoftvereket használ;  

 munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez; 

 alkalmazást (szoftvert) tervez és fejleszt továbbá tesztel és dokumentál; 

 erőforrást és időszükségletet határoz meg; 

 feltérképezi az infokommunikációs környezetet; 

 programintegrációs feladatot végez illetve programozási feladatot lát el; 

 adatbázisokat kezel; 

 informatikai biztonsági eszközöket használ. 
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2.4. Gépi forgácsoló - 34 521 03 
 

Felvehető tanulók száma: 16 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 5. Gépészet 

Évfolyamok száma: 2 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
34 521 03 Gépi forgácsoló 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1994. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell érettségi bizonyítvány-

nyal (a tanulók gyakorlati oktatása tanulószerződéses ke-

retek között zajlik, aminek – gyakorlati szintvizsga hiányá-

ban – feltétele az érettségi vizsga megléte). 

Egyéb megjegyzés: 

 A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkal-

massági követelményeknek meg kell felelni. 

 A gyakorlati képzés kizárólag gazdálkodó szervezeteknél, 

tanulószerződéses keretek között kerül megszervezésre. 

 A gépi forgácsoló végzettség birtokában részt lehet venni a 

CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés tanulásában! (Bő-

vebben 4. és 4.1. pontok!) 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes 

anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai 

kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek, 

részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott 

műszaki rajz, műhelyrajz alapján.  

A gépi forgácsoló feladata továbbá önállóan, műszaki dokumentá-

ció alapján a fémek és nemfémes anyagok megmunkálása hagyományos 

és számjegyvezérlésű eszterga-, gyalu-, véső-, fúró-, maró- és köszörű-

gépeken. 

A gépi forgácsoló szakember: 

 a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszereli, beállítja a munkadarab befogó-, megfogó-, 

menesztő- és rögzítő eszközöket; 

 kiválasztja és rögzíti a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paraméte-

reket; 

 alkatrészt gyárt, alakít, javít; 

 egyszerű forgácsolt alkatrészeket esztergál, mar, köszörül, továbbá finomfelületi megmunkálá-

sokat végez; 

 egyszerű forgácsolt alkatrészeket készít CNC vezérlésű megmunkáló gépeken; 

 gyalulási, vésési, fúrási munkákat és szerszámélezést végez; 

 geometriai méréseket, vizsgálatokat illetve anyagvizsgálatokat végez; 

 betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat; 

 tanulmányozza és értelmezi a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat, úgymint a szab-

ványokat, műszaki táblázatokat, tűrés- és illesztés táblázatokat; 

 minőségbiztosítási dokumentálást végez; vállalkozási adminisztrációt végez. 
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3. Középiskola eredményesen teljesített 10. évfolyamára épülő szakképzés 

A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma a 2017/2018. tanítási 

évben a középiskola eredményesen teljesített 10. évfolyamára épülő szakképzési rendszerben az alábbi 

szakképesítésben iskoláz be tanulókat: 

Sor-

szám 

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti 
Képzési 

idő 

Felvehető 

tanulók 

száma 
száma megnevezése 

1. 34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 2 év 12 fő 

A beiskolázás feltételei: 

 minimális feltétel a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 23. § (1) bekezdése 

szerint a szakközépiskolai (2015.08.31-ig szakiskolai) közismereti kerettantervben előírt kö-

vetelmények teljesítése VAGY a középiskola eredményesen befejezett 10. évfolyamáról szóló 

bizonyítvány megléte; 

Megjegyzés: a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 23. § (2) bekezdése szerint 

a minimálisan meghatározott beiskolázási feltételtől magasabb végzettséggel rendelkezők is 

beiskolázhatóak; 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja szerint 

előírt korhatár; 

 a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 2. pontjában meghatározottak szerinti egés-

zségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

60. § … 

(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 

… 

b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik 

életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 

 

 

2011. évi CLXXXVII. törvény 

a szakképzésről 

23. § (1)Kizárólag szakmai elméleti és gyakorlati oktatás akkor folyhat a szakközépiskola szakképzési évfolyamain, ha a 

szakközépiskola olyan tanulót készít fel a komplex szakmai vizsgára, aki a szakközépiskolai kilencedik-tizenegyedik évfo-

lyamra vonatkozó közismereti kerettantervben előírt követelményeket vagy a középiskola tizedik évfolyamát eredményesen 

teljesítette. 

(2) Az (1) bekezdés szerint szervezett szakközépiskolai képzésben a szakképzési évfolyamok száma a közismereti kerettan-

tervben előírt követelményeket teljesítő tanuló, valamint a gimnáziumban szerzett érettségivel vagy nem szakirányú szakmai 

érettségivel rendelkező tanuló esetén az OKJ-ban az adott szakképesítésre meghatározottnál eggyel kevesebb. 
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3.1. Épület- és szerkezetlakatos - 34 582 03 
 

Felvehető tanulók száma: 12 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 5. Gépészet 

Évfolyamok száma: 2 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1994. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell minimum eredményesen 

teljesített 10. középiskolai évfolyamról szóló bizonyítvány-

nyal. 

Egyéb megjegyzés: 

 A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkal-

massági követelményeknek meg kell felelni. 

 A gyakorlati képzés kizárólag tanulószerződés kötése nél-

kül, tanműhelyes keretek között zajlik. 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

Az épület- és szerkezetlakatos a könnyű- és nehézfémszerkezetek 

műhelyszintű előgyártását, csarnok- és épületszerkezetek, tartályok, ka-

zánok helyszíni összeállítását végzi.  

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, ido-

mokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és 

más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és 

szétszerelését végzi. 
 

Az épület- és szerkezetlakatos szakember: 

 a munkadarabot kézi és gépi forgácsoló alapeljárásokkal alakítja továbbá alapszerelési műve-

leteket végez, oldható és nemoldható kötéseket készít; 

 általános minőségű hegesztett kötést készít gázhegesztéssel, bevontelektródás kézi ívhegesz-

téssel, fogyóelektródás védőgázas (MIG/MAG) ívhegesztéssel, argon védőgázas volfrámelekt-

ródás ívhegesztéssel; 

 egyszerű alkatrészről szabadkézi vázlatrajzokat és műszaki rajzokat készít, olvas, értelmez; 

 elkészíti, vagy megrendeli a célszerszámokat, összeállító sablonokat a bonyolult speciális épü-

letlakatos munkához; előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, 

segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és 

befogóeszközöket, védőfelszereléseket; 

 elvégzi a szakirányú garanciális épületlakatos-ipari ellenőrzéseket, javításokat; gépipari alap-

méréseket, alak- és helyzetpontossági méréseket végez; képlékenyalakítást végez a speciális 

épületlakatos munkadarabokon kézi, illetve kisgépes eljárásokkal; 

 kiválasztja, ellenőrzi és karbantartja az általános kézi és kisgépes fémalakító műveletekhez 

használatos gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, védőfelszereléseket; 

 betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. 
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4. Már meglévő szakképesítésre épülő szakképzés 

Az állami intézményfenntartói rendszer Hajdú-Bihar megyei intézményeit tekintve egyedülálló mó-

don csak a Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma kezdte meg a 

CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés oktatását. 

Az intézmény a 2017/2018. tanítási évre a már meglévő szakképesítésre épülő szakképzésben az 

alábbi szakképesítésben hirdet oktató-nevelő munkát: 

Sor-

szám 

A szakképesítés Országos Képzési Jegyzék szerinti Képzési 

idő 

Felvehető 

tanulók 

száma száma megnevezése 

1. 35 521 01 CNC gépkezelő 1 év 28 fő 

A beiskolázás feltételei: 

 az alábbi szakképesítések valamelyikét igazoló szakmai bizonyítvány: 

 34 521 03 Gépi forgácsoló /lásd 8. oldal 2.4. pont/ 

 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus /lásd 5. oldal 2.1. pont/ 

 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló 

 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai technikus 

 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés 

 51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja szerint 

előírt korhatár; 

 a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 2. pontjában meghatározottak szerinti egés-

zségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés. 

 

2011. évi CXC. törvény 

a nemzeti köznevelésről 

60. § … 

(2) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben 

… 

b) gimnázium és szakképző iskola esetén huszonötödik 

életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 
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4.1. CNC gépkezelő - 35 521 01 
 

Felvehető tanulók száma: 28 fő 

Szakterület megnevezése: Műszaki 

Szakmacsoport száma, megnevezése: 5. Gépészet 

Évfolyamok száma: 1 év 

A szakképzési évfolyam végén meg-

szerezhető szakmai végzettség: 
35 521 01 CNC gépkezelő 

Beiskolázás feltételei: 

 A beiratkozó születési dátuma 1993. január 1. utáni lehet. 

 A beiratkozónak rendelkeznie kell az alábbi szakképesíté-

sek valamelyikét igazoló szakmai bizonyítvánnyal: 

 34 521 03 Gépi forgácsoló vagy 

 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus vagy 

 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló vagy 

 54 521 01 0000 00 00 Gépgyártástechnológiai tech-

nikus vagy 

 31 5233 14 Fémforgácsoló szakképesítés vagy 

 51 5233 01 Fémforgácsoló szakképesítés. 

 A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi al-

kalmassági követelményeknek meg kell felelni. 

Egyéb megjegyzés: 

 A CNC gépkezelő szakképesítés-ráépülés nem számít 

másodszakmának, ezért: 

 a képzésen való részt vétel térítési díj és tandíjmen-

tes; 

 a tanulóknak lehetőségük van gazdálkodó szervezet-

nél tanulószerződés kötése mellett teljesíteni a képzés 

gyakorlati részét; 

 a gazdálkodó szervezet a tanulószerződés alapján 

ösztöndíjat fizet. 

 

A szakképesítés rövid leírása 

 

A CNC gépkezelő feladata acélból, öntvényből, színesfémből és 

nemfémes anyagokból különféle összetett geometriai kialakítású, ön-

tött, hegesztett vagy előmunkált, többnyire gépiparban gyártott termé-

kek alkatrészeinek, részegységeinek CNC megmunkáló gépeken tör-

ténő elkészítése (gyártása) előírt pontossággal műszaki rajz, műhely-

rajz alapján. 

 

A CNC gépkezelő szakember: 

 előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre 

gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, 

szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket; 

 ellenőrzi a munkafeltételeket, a kiinduló munkadarab, félgyártmány méreteit, a CNC szer-

számgép üzemképességét; 

 kiválasztja a mérő- és ellenőrző eszközöket; 

 számítógéppel támogatott méréseket végez; 

 kiválasztja és betárazza a szükséges (előre bemért) szerszámokat; 

 olyan CNC megmunkálási programokat ír, amely alprogramokat, ciklusutasításokat alkalmaz; 

 betölti, ellenőrzi a megmunkálás CNC-programját, szükség esetén elvégzi a módosításokat; 



13 

 

 betölti a gépbeállítási paramétereket, beállítja a gépet (szerszámkorrekciók, nullponteltolás 

stb.); 

 egyszerű és összetett precíziós CNC megmunkálási műveleteket végez előírt pontossággal; 

 szükség szerint éleket sorjáz; 

 elvégzi a gépkarbantartási feladatokat. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

   
 



 

 

5. Kiegészítő információk 

A jelentkezés módja: 

Az intézmény honlapjáról letölthető jelentkezési lapon, melyet kitöltve a csatolandó mellékletekkel 

együtt – Boros Zsolt szakmai igazgatóhelyettesnek címezve –, zárt borítékban postai úton vagy személye-

sen kell eljuttatni az intézmény nappali tagozatának titkárságára. 
 

Határidők: 

 Jelentkezési lap beérkezésének határideje: 

 2017. április 28. (péntek) 

 Jelentkezés végső határideje: (beérkezési határidő) 

 2017. június 15. (csütörtök) 

 A szükséges mellékletek bemutatásának illetve beérkezésének végső határideje: 

 2017. június 26. (hétfő) 

 Pótjelentkezés határideje: (jelentkezési lap és a szükséges mellékletek beérkezésének határideje) 

 2017. augusztus 18. (péntek) 
 

Felvételi eljárási rend: 

A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma – az érettségi vizsgá-

ra, a középiskola eredményesen teljesített 10. évfolyamára illetve a már meglévő szakképesítésre épülő – 

valamennyi szakképzési osztályába való jelentkezés esetén igaz, hogy felvételi vizsga nincs, a jelentke-

zők felvételének sorrendje elsősorban: 

 az érettségire épülő szakképesítések esetén, az érettségi vizsgán elért eredmény (sikertelen érettsé-

gi vizsga esetén a középiskola befejező évfolyamán elért eredmény), 

 a középiskola eredményesen teljesített 10. évfolyamára épülő szakképesítés esetén a korábban el-

ért tanulmányi eredmény,  

 a CNC gépkezelő képzés esetén a belépési feltételként bemutatott szakmai bizonyítvány szerinti 

eredmény 

alapján kerül meghatározásra. 

Túljelentkezés és eredményazonosságok esetén az intézmény fenntartja azt a lehetőséget magának, 

hogy rövid szóbeli elbeszélgetés keretében mérje fel a jelentkezők szakmai érdeklődését és elhivatottsá-

gát az adott szakképesítés iránt. 
 

Egyéb információk: 

Az intézmény a saját kollégiumában minden igénylőnek tud helyet biztosítani. 

Az intézmény tanulóinak lehetősége van helyben megszerezni az ECDL (Európai Számítógép Fel-

használói Jogosítvány) bizonyítványt. 
 

Gyere, és szerezz érettségi vizsgára vagy a már meglévő szakképesítésedre épülő ver-

seny- és piacképes szakképesítést a Debreceni Szakképzési Centrum 

Baross Gábor Középiskolája és Kollégiumában! 
 

Debrecen, 2017. január 6. 
  

 

 

 

 Szondi Jenő 

 igazgató 



 

 

Képek az iskolai életből 

  
 Baross-majális Verébavató 

 

 

  
 Központi Tanműhely avatása Március 15-i ünnepség 

 

  
Szakmai börze és Pályaválasztási Nyílt Nap 

 

 



Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/a. 

OM: 203033 

Web: www.barossg-debr.sulinet.hu 

E-mail: baross.debrecen@gmail.com 

Telefon: 06-52-471-798; 06-52-471-811 

Fax: 06-52-534-207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


