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Tájékoztató az esti munkarendű asztalos felnőttoktatásról 

 

A felnőttoktatás az az oktatási forma, ahol a tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltsághoz, a meglévő 

ismeretekhez és életkorhoz igazoldó iskolai oktatásban vesz részt. 

 
 

Pályatükör: 

Az asztalos kész tervekből állítja össze az adott darabot, műhelycentrikus, gépek mellett áll, 

összeszerelés/összeállítás a főbb feladata. 
 

Jelentkezni a www.bkszc.hu oldalon keresztül lehet. Az „Ingyenes Szakmai oktatás 

felnőttképzésben” ikonra kattintva ki kell keresni a szakmát, és azon belül kell a jelentkezést 

elküldeni. 
 

Egyéb tudnivalók: 
 

- A képzés megkezdéséhez való feltétel az általános iskolai bizonyítvány és befejezett 10. 

évfolyam megléte, illetve a képzésre irányuló orvosi alkalmassági vizsgálaton való 

megfelelés. (Kizáró ok lehet valamely szintű epilepszia, szívbetegség, asztma, stb…) 

 

- A képzésre korhatár nélkül lehet jelentkezni. 

- A jelentkezéskor nem kell tekintettel lenni a korábban szerzett OKJ-s képzettségek számára, a képzés minden 

esetben ingyenes. 

- Az iskola csak anyagköltséget kérhet a szakképzésben résztvevőktől, mely a szakma vagy szakképesítés 

megszerzésekor visszafizetésre kerül. 

- A képzés 2 éves, mely heti 3 napból és napi 6 tanórából áll (heti 3x6 óra). Az oktatás hétfő, kedd és 

csütörtöki napokon zajlik délután 16:00-20:25 óráig. A három alkalomból 1 nap elméleti, és 2 nap gyakorlati 

órákat tartunk. 

- 20 óra igazolatlan hiányzás túllépése esetén az iskola kizárással a tanuló jogviszonyát megszünteti. 

- Egyes támogatásokat, segélyeket nem tud igénybe venni, mint például az egészségügyi támogatás (TB), 

családi pótlék. Részletes tájékoztatásért kérjük, hogy tájékozódjon az illetékes Kormányhivatalnál! 

- Az esti tagozaton tanulók igényelhetnek diákigazolványt, melyre ugyanúgy járnak a kedvezmélyek, mint a 

nappali tagozatra járó tanulóknak. (pl.: utazási kedvezmény) 

Az igénylés elindításához bármely okmányirodában egy NEK adatlapot kell kérni, és azt az iskolába 

lakcímkártyával együtt be kell hozni. 

- Felnőttoktatás esti munkarend szerinti képzésben a tanuló ingyenesen abban az esetben kaphat kollégiumi 

ellátást, ha még nem töltötte be a 19. életévét. 

- Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden 

esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. 

- A szakmai vizsgamunka elkészítéséhez, az anyagot, az iskola nem biztosítja. 

- A tankkönyv 2 évre kb. 20.000,-Ft. 

- A Központi Kerettanterv a tavalyi tanévben 96 óraszámú nyári gyakorlat teljesítését írta elő. mely a 

következő tanévre változhat. 
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