


Budapesti Komplex SZC Kaesz Gyula Faipari  
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Az iskola 1966 óta áll jelenlegi helyén, tiszta profilú faipari szakiskolának 
épült, az országban egyedülállóan. Az elméleti oktatást szolgáló tan-
termekben és 320 főt befogadó gyakorlati képzést biztosító faipari tan-
műhellyel országos beiskolázású képzést folytatunk több szakmában. 

A fa végigkíséri az ember életét a bölcsőtől a koporsóig, ezért beisko
lázási gondjaink soha nem voltak, két műszakban oktattunk, és oktatunk 
ma is. 

Iskolánk évek óta részt vesz a nemzetközi versenyekre történő felké
szítésben. A Budapesti Komplex SZC támogatásával 2016ban átadott  
vi lág szín vonalú tanműhelyben készülnek a tehetséges fiatal versenyzők. 
Fiatal szakembereink évek óta kiváló eredményeket érnek el az Euroskills 
és a Worldskills szakmai versenyeken.

Képzéseink:

• faipari technikus

• asztalos 

• műbútorasztalos

• kárpitos  

Az iskola, amely tudja,  
hogy mi fán terem  
a praktikus tudás és  
a szakma szeretete.

www.bkszc.hu 

www.kaesz.hu

Itt is megtalálsz
BKSZC



A szervezet, amely azért van,  
hogy támogassa az ipart,  
így te mindig a legjobbat kapod, 
hogy a legtöbbet adhasd.

BKIK – Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Szívügyünknek tekintjük, hogy a diákok minél több információt kaphas-
sanak. Szóróanyagainkkal, rendhagyó osztályfőnöki órá ink kal, rendez-
vényeinkkel  igyekszünk hatékonyan tájékoztatni, ösztönözni őket, hogy 
ismerjék meg jobban önmagukat, képességeiket és a lehetőségeiket, 
mielőtt döntenek arról, milyen irányban szeretnének továbbtanulni. Ebben 
például se gítséget nyújt számukra a Nemzeti Pályaorientációs Portál  
online kérdőívekkel.

A legfontosabb és leghasznosabb talán mégis az, ha saját tapasztalato-
kat, saját élményeket szereznek a diákok, erre kiváló lehetőséget nyúj
tanak az általunk szervezett  díjmentes üzemlátogatások, tanműhely
látogatások, ahol képzett szakemberekkel beszélgethetnek az adott 
szakma rejtelmeiről, illetve előadásokat hallhatnak tőlük.

Jövőnk az iskolásokon múlik
Mintaprojektek sorozatát valósítjuk meg. Három éve indult pályaori-
entációs tevékenységünk mára kézzel fogható eredményeket hozott.

Hasznos oldalak:

www.eletpalya.munka.hu

www.szakmavilag.hu

www.tanuloszerzodes.hu

www.bkik.hu
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Mi vagyunk  
a BÚTORSZÖVETSÉG. 
Ez az ipar abszolút menőség, 
és teszünk róla, hogy  
ezt mindenki tudja. BÚTORSZÖVETSÉG

Egy modern faiparért fogunk össze
Szövetségünk hosszú távú és sokrétű projektekkel kavarja fel a hazai faipar állóvizét. 
Mindennapossá tesszük a design és az ipar együttműködését. Elérjük, hogy az utca 
embere beszéljen a magyar bútoriparról, és tagjaink ismerjék az aktuális trendeket.

www.downloaddesign.hu 

Képben vagyunk, képbe hozunk
Megvitatjuk az aktuális, világszinten zajló tendenciákat, és közös stratégiát hozunk létre.

Gondoskodunk az utánpótlásról 
Legyen újra jó a fa és bútoripart választani! Segítjük az új generációt, hogy olyan szak-
mát találjon, amit szeret és ért. Összekötjük az ipar nagyjait és a tanulókat, támogatjuk 
őket a közös munkában. 

Szélesre tárjuk a kapukat
A szakgimnáziumokkal és faipari műhelyekkel közös a pályaorientációs rendezvénysoro-
zatunk, ahol az intézmény és az üzem megnyitja kapuit a középiskolába készülők előtt és 
megmutatja nekik a szakma sokszínűségét és az abban rejlő lehetőségeket. 

Összekötjük a szálakat 
Állásbörzéinken a munkát kínálók egyszerre találkoznak több száz végzős szakemberrel,  
akiknek személyesen bemutatkoznak, és akár azonnal állást kínálnak. 

www.butorszovetseg.hu
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Nálunk mindez alap.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

A szakképzésről szóló, 2011. évi CLXXXVII. törvény változását 
követően 2015. július 1jén megalakultak a Szakképzési Cent
rumok.

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum az egyik 
legszínesebb képzési kínálattal rendelkező centrum, amely 11 
tagintézménnyel rendelkezik. Fő tevékenységünk a szakgimná-
ziumi, szakközépiskolai, szakiskolai oktatásnevelés, nappali, 
esti, levelező formájú felnőttoktatás, felnőttképzés, valamit 
a HÍD programok keretében történő oktatás, illetve kollégiu-
mi ellátás. A centrumok között talán a legváltozatosabb kép-
zési körrel rendelkezünk, mind az építő, a fa és könnyűipar, 
gépészet, mind a sport és informatika, továbbá a szépészeti 
témájú képzések oktatásában is élen járunk. Néhány képesítést 
az országban egyedüliként oktatunk, több szakma a térségben 
egyedül ebben a centrumban érhető el.

Célunk, hogy folyamatosan piacképes és használható tudás-
sal bocsássuk útra intézményeinkben végzett diákjainkat, akik 
munkába állása így biztosabbnak és gyorsabbnak bizonyul. In-
tézményeinkben számos hiányszakmát is oktatunk, melyeknél 
tanulóink ösztöndíjat is kapnak. 

BKSZCwww.bkszc.hu
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Budapesti Komplex SZC Kozma Lajos  
Faipari Szakgimnáziuma

Fa és design – igényesség és szakértelem –  
biztos elhelyezkedés és továbbtanulás
Iskolánk Magyarország első faipari szakképző intézménye, 2018ban 
ünnepeljük megalapításának 135. évfordulóját. 

Eredményesen oktatunk faipari technikusokat, dekoratőröket és lak
berendezőket, akik elhelyezkedési gondok nélkül, azonnal munkába  
állhatnak, vagy egyetemen folytathatják tanulmányaikat.

Diákjaink minden évben dobogós helyeken végeznek az országos 
szakmai tanulmányi versenyeken (Szakmai Érettségi Tárgyak Versenye, 
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) és ott vannak a budapesti és sop
roni egyetemek – Soproni Egyetem, MoholyNagy Művészeti Egyetem, 
Budapesti Műszaki Egyetem, Óbudai Egyetem – faipari, erdőmérnöki, 
környezetmérnöki, építészeti, belsőépítészeti, formatervezői, tervező-
grafikai, könnyűipari mérnöki karain. 

Képzéseink:

• faipari technikus

• dekoratőr

• lakberendező

Terveznél?  
Vagy inkább megcsinálnád?  
Vagy megterveznéd,  
hogy megcsinálhasd?

kozmafa.hu

www.bkszc.hu

www.kozmafa.hu

Nézd meg mindennapjaink!
BKSZC


