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TÁJÉKOZTATÓ A 8. ÉVFOLYAMOSOKNAK A SZAKOKRÓL ÉS A 

JELENTKEZÉS MENETÉRŐL A 2022/2023-AS TANÉVRE 
VONATKOZÓAN 

 
ÁLTALÁNOS ADATOK  
 
BKSZC YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 
 
ELÉRHETŐSÉGEK: 
1149 Budapest, Várna utca 21./B 
Telefon: +36 (1) 363 7459 
E-mail: ybleszi@ybleszi.hu  
 
TANMŰHELY: 
1141 Budapest, Öv utca 29-33. 
 
OM AZONOSÍTÓ: 203032/017 
 
Kedves Érdeklődő!  
 
Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik iskolánk, a BKSZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és 
Szakképző Iskola iránt. Iskolánk bemutatásával szeretnénk megkönnyíteni a választását 
tagozataink, szakmáink között. 
Iskolánk, mely immár több mint hat évtizede a főváros, és a régió egyik legjelentősebb építőipari 
képzéssel foglalkozó intézménye, a 2022/23-es tanévre is várja az építőipari szakmák iránt 
érdeklődő tanulókat. Tájékoztatónkban minden érdeklődővel szeretnénk megismertetni képzési 
rendszerünket és a felvétellel kapcsolatos tudnivalókat. 
Iskolánkban két típusú képzés közül választhatnak a diákok. A lehetőségeik a technikumra és a 
szakképzésre terjednek ki. Megfelelő számú jelentkező esetén, a szakmajegyzék szerinti 16 
építőipari szakmában indíthatunk képzést (4 technikumi és 12 szakképző iskolai szakmában). 
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TECHNIKUM 
 
A technikumi képzés ötéves. Az első és második évben diákjaink ágazati alapozó képzésben 
vesznek részt, melynek végén ágazati alapozó vizsgát kell tenniük. Amennyiben sikeresen veszik az 
akadályokat, tovább bocsáthatók a harmadik évfolyamra. A negyedik év végén három közismereti 
tantárgyból tesznek érettségit diákjaink, majd az utolsó év végén a szakmai tantárgyakból is. Ekkor 
viszont már a sikeres vizsga letételével okleveles technikusként léphetnek a munkaerőpiacra. 
 
A TECHNIKUMI SZAKMÁK AZONOSÍTÓ SZÁMAI:  

• Magasépítő technikus 5 0732 06 09 
• Mélyépítő technikus: 5 0732 06 10 
• Hídépítő és -fenntartó technikus: 5 0732 06 06 
• Útépítő, vasútépítő, és -fenntartó technikus: 5 0732 06 16 

TAGOZATKÓD: 0601 
 
SZAKKÉPZÉS 
 
A szakképző iskolai területen három évig tanulnak a diákok. Az első évben szintén ágazati 
alapképzés van, melynek végén ágazati alapvizsgát tesz mindenki. Az első év során van lehetősége 
a tanulóinknak a szakma választásra, illetve a korábbi elképzeléseik, választásaik módosítására, más 
szakma kiválasztására. A sikeres vizsga után, a második és harmadik évben teljes mértékben szakmai 
képzés folyik. Diákjaink előtt adott az az választási alternatíva, miszerint maguk dönthetik el, hogy 
az iskolánkban, vagy a duális partnereink valamelyikénél folytatják a tanulmányaikat. Amennyiben 
iskolánk mellett döntenek, heti egy alkalommal közismereti tárgyakból is kapnak oktatást. Diákjaink 
az utolsó év végén tesznek szakmai vizsgát. Az iskolánkban töltött három év során, tanulóink 
ösztöndíjat kapnak a tanulmányi eredményeik függvényében. Azok pedig, akik a duális 
partnereinknél folytatják tanulmányaikat, munkabért kapnak a képzésük alatt és akár lehetőséget is 
a további együttműködésre. Mind az ösztöndíj, mind a munkabér feltételeit és mértékét jogszabály 
határozza meg. 
 
A SZAKKÉPZÉS SZAKMÁINAK AZONOSÍTÓ SZÁMAI:  

• Ács: 4 0732 06 01 
• Bádogos: 4 0732 06 02  
• Burkoló: 4 0732 06 03 
• Épületszobrász és műköves: 4 0732 06 04  
• Festő, mázoló, tapétázó: 4 0732 06 05 
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• Kőfaragó: 4 0732 06 07 
• Kőműves: 4 0732 06 08 
• Szárazépítő: 4 0732 06 11 
• Szerkezetépítő és -szerelő: 4 0732 06 12  
• Szigetelő: 4 0732 06 13 
• Tetőfedő: 4 0732 06 14 
• Útépítő és útfenntartó: 4 0732 06 15 

 
TAGOZATKÓD: 0602 
 
A JELENTKEZÉS MENETE 
 
Iskolánk központi felvételi vizsgát nem tart, a korábbi tanulmányi eredmények alapján számított 
pontszámokat vesszük figyelembe. A 8. évfolyamos diákok esetében a jelentkezési lapok, illetve az 
összes megjelölt iskolát és tanulmányi területet tartalmazó tanulói adatlap kitöltését az általános 
iskola intézi.  
 
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 
Iskolánk felkészülten fogadja a tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat is, hiszen 
fejlesztőpedagógusaink egyéni vagy kiscsoportos fejlesztő foglalkozások keretében foglalkoznak az 
azt igénylőkkel, és a méréseink szerint legtöbbször jobban teljesítenek az ilyen foglalkozásainkon 
részt vevő tanulóink, mint azok, akik nem vesznek részt ilyen fejlesztéseken. 
Távolabbról érkező tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani az iskola közvetlen 
szomszédságában található kollégiumokban. 
Iskolánk mellett található egy 200 fős ebédlő is, mely a kollégisták ellátásán túl lehetőséget biztosít 
az ide járó diákjaink számára is a napi meleg ebédhez való hozzájutáshoz igény esetén. 
800m2 játékterű, korszerűen felszerelt sportcsarnok, konditerem áll rendelkezésre a mindennapos 
testnevelés és a szabadidős tevékenység tartalmas eltöltésére. 
 


