
 

OM azonosító: 031970 

Intézmény címe: 2900 Komárom, Táncsics M. utca 73. 

Telefon/fax: 06/34/344-105; tel.: 06/34/540-313; 06/34/345-928 

E-mail: alapyszaki@gmail.com 

Honlap: http://www.ipari-kom.sulinet.hu 

Intézményvezető neve, elérhetősége: Laki Lászlóné (06/34/344-105) 

Szakképzésért felelős neve, elérhetősége: Fűri Imre  (műszaki intézményvezető-helyettes, 

     06-34/344-105) 

 

Pályaválasztási tájékoztatók 

Nyílt nap: 

 Pályaválasztási  nyílt nap időpontja:      2013. november 25.          09:00 - 12:00 

Szülői tájékoztató: 

 Pályaválasztási szülői értekezlet:          2014. január 14.              16:00    

 

  



Induló képzési formák a 2014/2015. tanévben 

SZAKISKOLAI  KÉPZÉSEK 

Tanulmányi 

terület 

kódja 

Tanulmányi terület 
Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 

01 

HEGESZTŐ (34 521 06) - gépészet szakmacsoport 

- 3 évfolyamos szakiskolai képzés 

- szakiskolai kerettantervek 

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

- egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági   

  követelményeknek való megfelelés szükséges 

- tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási  

  nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

- 2014/2015. tanévben támogatott szakma, ösztöndíjat   

  biztosítunk 

3 28 

02 

IPARI GÉPÉSZ (34 521 04) - gépészet szakmacsoport  

- 3 évfolyamos szakiskolai képzés 

- szakiskolai kerettantervek 

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

- egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági  

  követelményeknek való megfelelés szükséges 

- a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,   

  magatartási nehézséggel küzdő tanulók is  

  jelentkezhetnek 

- 2014/2015. tanévben támogatott szakma, ösztöndíjat    

  biztosítunk 

3 28 

03 

GÉPI FORGÁCSOLÓ (34 521 03) - gépészet 

szakmacsoport  

- 3 évfolyamos szakiskolai képzés 

- szakiskolai kerettantervek  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

- az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági   

  követelményeknek való megfelelés szükséges 

- 2014/2015. tanévben támogatott szakma, ösztöndíjat  

  biztosítunk 

3 28 

04 

VILLANYSZERELŐ (34 522 04) - elektrotechnika-

elektronika szakmacsoport  

- 3 évfolyamos szakiskolai képzés  

- szakiskolai kerettantervek  

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

- egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági   

  követelményeknek való megfelelés szükséges 

- a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,  

  magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetne 

- 2014/2015. tanévben támogatott szakma, ösztöndíjat   

  biztosítunk 

3 28 

05 

NŐI SZABÓ (34 542 06) - könnyűipar szakmacsoport 
- 3 évfolyamos szakiskolai képzés 

- szakiskolai kerettantervek 

- felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

3 28 



- egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági  

  követelményeknek való megfelelés szükséges 

- a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási,  

  magatartási nehézséggel küzdő tanulók is    

  jelentkezhetnek 

SZAKKÖZÉPISKOLAI  KÉPZÉSEK 

Tanulmányi 

terület kódja 

 

Szakma-csoport 

A szakképzési 

évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a 

következő 

szakképesítés 

megszerzése: 

Képzési 

idő 

Felvehető 

létszám 

06 

 
szépészet 

szakközép- 

iskolai  

ágazati  

oktatás 

EGYÉB 

SZOLGÁLTATÁSOK 

SZAKMACSOPORT  
- 4 évfolyamos  

  szakközépiskolai  

  kerettantervek 

- felvétel a tanulmányi  

  eredmények alapján 

- egészségügyi  

  alkalmassági,  

  pályaalkalmassági  

  követelményeknek  

  való megfelelés   

  szükséges 

GYAKORLÓ 

FODRÁSZ 

 

(52 815 01) 

4+1 

28 

(tiszta 

profil 

esetén) 

07 

 
gépészet 

szakközép- 

iskolai  

ágazati  

oktatás 

GÉPÉSZET 

SZAKMACSOPORT 
- 4 évfolyamos;  

  szakközépiskolai  

  kerettantervek;  

- felvétel a tanulmányi  

  eredmények alapján  

- egészségügyi  

  alkalmassági,  

  pályaalkalmassági  

  követelményeknek  

  való megfelelés  

  szükséges 

GÉP 

GYÁRTÁS- 

TECHNO- 

LÓGIAI 

TECHNIKUS 

 

(54 521 03) 

4+1 

28 

(tiszta 

profil 

esetén) 

 

Felvételi módja: 

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik. 

 
 

 

  



Kollégiumi elhelyezés:  

Kollégiumi elhelyezés biztosítunk. 

Alapy Gáspár Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium Középfokú Kollégiuma 

2922 Komárom, Laboráns utca 1. 

 

Oktatott idegen nyelv: 

 angol nyelv 

 német nyelv 

 

Szakiskolai képzéseink 
 
 

HEGESZTŐ - 01 kód 
 (gépészet szakmacsoport) 

 
Fémszerkezeti elemek összekötése, kopott, törött gépalkatrészek javítása hegesztéssel. 

Gázhegesztés, bevont elektródás ívhegesztés, védőgázas ívhegesztés, termikus vágás, 

darabolás.  

A legkorszerűbb hegesztési eljárások elsajátítása, alkalmazása. 

 A szakmai iránti kereslet napjainkban jelentősen megnövekedett. 

 

IPARI GÉPÉSZ - 02 kód  
(gépészet szakmacsoport) 

 
Gépek, berendezések szerelése, javítása, üzembe helyezése, karbantartása. 

Munkadarabok alakítása forgácsoló eljárásokkal. 

Alaphegesztési feladatok elsajátítása. 

Fémek kézi-és kisgépes alakítása és megmunkálása. 

 

GÉPI FORGÁCSOLÓ - 03 kód  
(gépészet szakmacsoport) 
Alkatrészek alakítása, javítása. 

Egyetemes és CNC vezérlésű gépek kezelése, üzemeltetése. 

Esztergálás, marás, fúrás, köszörülés, gyalulás, vésés, finomfelületi megmunkálás.  

 

  



VILLANYSZERELŐ - 04 kód  
(elektronika-elektrotechnika szakmacsoport) 

 
A villanyszerelő lakó- és középületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezését, 

javítását, felújítását, karbantartását végzi.  

Emellett a kisfeszültségű villamos berendezések, gépek, készülékek üzembe helyezésével, 

javításával foglalkozik.  

 

NŐI SZABÓ - 05 kód 
(könnyűipar szakmacsoport) 

 
Korszerű szaktudást szerezhetsz a női felsőruházati termékek előállításában.  

Részt vehetsz szakmai versenyeken, divatbemutatókon, szakkiállításokon.  

Tanulmányaid során megismerkedhetsz különböző kézimunka technikákkal,  

és a modellrajzolás alapjaival. 

 

Szakközépiskolai képzéseink 

 GYAKORLÓ FODRÁSZ - 06 kód  

(egyéb szolgáltatás szakmacsoport - szépészeti ágazat) 

Szakközépiskolai érettségi (4 év) +1 év szakmai képzés 

Szereted a szép frizurákat?  
Szeretnél magad is ilyeneket készíteni? 

Jelentkezz hozzánk fodrásznak!  
Egy kis kézügyesség és állóképesség szükséges hozzá. 

Elsajátíthatod a legújabb technikákat, megismerkedhetsz a fodrász szakma minden 
fortélyával.  

Megtanulhatsz tartóshullámot készíteni, festeni, színezni, formázni a hajat.  
Haj-pótrészeket és parókát készíteni.  

 

 

GÉPGYÁRTÁS-TECHNOLÓGIAI TECHNIKUS - 07 kód  
(gépészet szakmacsoport - gépészet ágazat) 

 
Szakközépiskolai érettségi (4 év) +1 év szakmai képzés 

Szakirányú érettségit követően  

jelentkezhetsz technikus képzésre,  

mely a legkeresettebb szakmák egyike. 

Műszaki területen az elhelyezkedési lehetőségek bősége kínálkozik. 

 

 


