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I. Az iskolánk bemutatása. 
 
1. Az iskola rövid története. 

 
Iskolánk, a Munkaügyi Minisztérium rendeletére, 6. számú Ipari Szakmunkásképző 
Intézet néven, az 1963/64. tanévben kezdte meg munkáját Budapesten, a XIII. 
kerület, Huba utca 6. számú épületben. 
1979.-ben az iskola új helyre költözött (1082 Bp., Práter utca 31.), és azóta is itt 
működik. 

 
A rendszerváltást követő 19 év, sok változást hozott iskolánk életében. Többek 
között létrehoztunk: 

 
 egy fényképész színes labort, 
 egy fogtechnikus kabinetet, 
 négy ötvös tanműhelyt, és 
 egy látszerész kiegészítő tanműhelyt. 

 
1996-ban, a felszámolás alatt álló Fogtechnikai Rt.-től, - a fenntartó (Budapest 
Főváros Önkormányzata) - megvásárolta a fogtechnikus tanlabort (6 labor és a 
kiegészítő helyiségek). 

 
Az új tanlaborok, tanműhelyek építése mellett jelentős felújítási munkák is folytak, 
és jelenleg is folynak az iskolában. 

 
Az építések, felújítások mellett az oktatáshoz szükséges gépek, berendezések, 
eszközök beszerzése is, - az évente összeállított - ütemterve alapján folyik. 

 
Elmondható, hogy az iskola 
 
 korszerű, - minden igényt kielégítő - tárgyi feltételekkel rendelkezik, 
 s a megfelelő tárgyi feltételek mellett a személyi feltételek is átlagon 

felüliek. 
 

A pedagógusok döntő többsége, évtizedek óta a szakmában dolgozik, s 
elkötelezett szakember. 

 
Az iskolában oktatott szakképesítések most is nagyon népszerűek, és keresettek 
(pl. ötvös, fényképész-és fotótermék kereskedő, fogtechnikus), így beiskolázási 
gondjaink nincsenek. 
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Az iskolában folyó munkát (pedagógiai, és a pedagógiai munkát segítő) minősíti, 
hogy 
 
 2005.-ben megszereztük az MSZ EN ISO 9001-2001 minősítést (száma: 

N/1/589/2006.), amelyet 2008.-ban újabb három évre 
meghosszabbítottak, 

 2007.-ben a Felnőttképzési Akkreditációs Tanács (FAT), az iskolát, mint 
Felnőttképzési Intézményt akkreditálta (száma: AL-1466) 

 
 

2. Az iskola képzési rendszere. 

 
Iskolánkban csak érettségire, illetve középiskolai végzettségre (a középiskola 
negyedik évfolyamának sikeres elvégzése) épülő (13.-15. évfolyam) szakképzés 
folyik. 
 
Az iskolánkban oktatott szakképesítéseket 

 
 az országban egyedül iskolánkban lehet elsajátítani, vagy 
 iskolánkon kívül egy-egy iskolában van erre - korlátozott létszámban- 
     lehetőség. 

 
 
3. Színes pillanataink 

 
 Nemzetközi Fotó Kiállítás. 

2009.-ban hatodszor kerül megrendezésre a Nemzetközi Fotó Kiállítás. 
Ebben az évben is a kiállítás helyszíne, a Francia Intézet lesz. 
 
 A Szentpétery díjért folyó verseny (ötvös szakképesítés). 

A Szentpétery díjat Kolozsi László ötvös mester alapította, 1992.-ben, s haláláig a 
verseny megszervezését, és a versenyzők, és az oktatójuk díját is finanszírozta. 
Halála után ennek finanszírozását, az iskola vállalta fel. 
A verseny győztese, és szakoktatója részt vesz, a müncheni Inhorgenta 
Nemzetközi Ékszer-és Óra Kiállításon. 
 
 Inhorgenta Nemzetközi Ékszer-és Óra Kiállítás (München). 

2009.-ban, hatodszor veszünk részt, önálló pavilonnal, a kiállításon. 
A kiállításon, a tanulók munkáit mutatjuk be, nagy sikert aratva. 
 
 Szakma Kiváló Tanulója Verseny (ötvös és a fényképész és fotótermék 

kereskedő szakképesítések). 
Évről-évre megrendezésre kerül, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny. A versenyen 
eredményesen szereplő tanulók, mentesülnek a Szakmai Vizsga, gyakorlati 
vizsgarésze alól. 
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 Hungoro SYMA Ékszer-és Óra Kiállítás (Budapest). 

2009.-ban, hatodszor veszünk részt, - önálló pavilonnal -, a kiállításon. 
A kiállításon, az ötvös tanulók munkáit mutatjuk be, és a tanulók, - a pavilonban 
ékszereket készítve – is bemutatkoznak. 
 
 HUNGEXPO Ékszer-és Óra Kiállítás (Budapest). 

2009.-ban, ötödször veszünk részt önálló pavilonnal, a kiállításon. 
A kiállításon, az ötvös tanulók munkáit mutatjuk be, és a tanulók, - a pavilonban 
ékszereket készítve – is bemutatkoznak. 
 
 Ifjú Alkotók Kiállítás. 

Iskolánk, 41 éve rendezi meg az Ifjú Alkotók Kiállítást. A kiállításon az ötvös, és a 
fényképész tanulóink munkáit állítjuk ki. Ezen túl lehetőség van, - az egyéb 
kategórián belül - bármely szakképesítés tanulói számára, hogy egy 
képzőművészeti alkotással (festmény, szobor stb.) részt vegyen a kiállításon. 
A kiállítást nyolcadik éve, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában rendezzük 
meg (Budai Vár). 
A kiállítást minden évben, jeles szakemberek nyitják meg. A megnyitón részt 
vesznek, - a díjazott tanulókon túl -, a Fenntartó (Budapest Főváros 
Főpolgármesteri Hivatal), és az illetékes szervezetek (fenntartó (már szerepel!!!), 
kamara, ipartestületek) képviselői, s a nálunk oktatott szakképesítésekben dolgozó, 
elismert szakemberek egyaránt. 

 
 

 
 


