
 

 

Tanulmányi területek és kódok listája a 2014/2015. tanévre 
 

 

01  Asztalos  

3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek  

 

02  Bőrdíszműves  

3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

03 Eladó 
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

04 Épület- és szerkezetlakatos 
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

05  Férfiszabó  
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

06  Festő, mázoló, tapétázó  
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

07  Kályhás 
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

 

08  Kőműves és hidegburkoló  
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

 

09  Női szabó  
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

 

10  Vendéglátó eladó  
3 évfolyamos szakiskolai képzés; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a tanulmányi 

területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; 

 

20 Speciális szakiskola előkészítő 
Speciális szakiskola előkészítő évfolyama; felvétel kizárólag a tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; nincs szakmai oktatás. 

 

 

 



 

 

21 Asztalos st. 

4 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (szakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, SNI 

típusa: tanulásban akadályozott (st); felvétel kizárólag a tanulási képességet vizsgáló szakértői és 

rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a tanulmányi területre enyhén értelmi 

fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

22. Asztalosipari szerelő (asztalos) st  

2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

23 Bőrtárgy készítő (bőrdíszműves) st. 

2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

 

24. Élelmiszer-, vegyiáru és gyógynövény eladó (eladó) st. 
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

  

25. Épület- és szerkezetlakatos st  
4 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

26. Famegmunkáló (asztalos) st  
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

27. Festő, mázoló, tapétázó st  
4 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

 

 



 

 

28  Gyorséttermi ételeladó (vendéglátó eladó) st 
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

29. Kerti munkás (kertész) st  
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

30. Kőműves és hidegburkoló st  
4 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

31. Lakástextil-készítő (női szabó) st  

2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

32. Mézeskalács-készítő (pék) st. 

2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

33 Parkgondozó (parképítő- és fenntartó technikus) st  
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

34. Szobafestő (festő, mázoló, tapétázó) st  

2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  

 

 

 



 

 

35. Textiltermék-összeállító (fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító) st  
2 évfolyamos speciális szakiskolai képzés (részszakképesítés); speciális szakiskolai kerettanterv, 

SNI típusa: tanulásban akadályozott (st); nincs oktatott idegen nyelv; felvétel kizárólag a tanulási 

képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok szakértői véleménye alapján; a 

tanulmányi területre enyhén értelmi fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek;  
 


