
 

 
 

A Székely Károly Szakközépiskola 

csíkszeredai működését 1982-ben 

kezdte a 4-es számú Gépipari 

Líceum néven.  

 

Az 1994-1995-ös tanévvel 

kezdődően az iskola Székely Károly 

nevét viseli. 

 

Székely Károly tanítóként a helybeli 

Iparos és Kereskedő 

Tanonciskolában 25 évig tanított 

közismereti tantárgyakat, tizennyolc 

éven keresztül titkára volt a 

Csíkszeredai Ipartestületnek. 

 

 
Az iskola 

 

a képzéshez szükséges tárgyi 

feltételeket 14 osztályterem, 14 

laboratórium és szakterem, 

díszterem, könyvtár, 11 iskolai 

műhely, sportterem, 120 férőhelyes 

bentlakás és étkezde biztosítja; 

 

a közel 410 diák oktatását és 

nevelését 28 tanár látja el; 

 

a szakmai oktatás érdekében 58 

gazdasági egységgel tart fenn 

partneri kapcsolatot; 

 

ECDL, EBC*L képzést biztosít; 

 

Iskolai rendezvények: gólyabál, 

karácsonyi vásár, karácsonyi 

ünnepség, nagykorúsítási ünnepség, 

farsangtemetés, tanulmányi és 

osztálykirándulás; 

 

Alapelveink: esélyegyenlőség, 

gyermekközpontúság, 

felzárkóztatás, közösségépítés 

 

 
 

 
 
 

RO 530193, Miercurea-Ciuc,  str. Iancu de Hunedoara,  nr. 31, 

judeţul Harghita, Tel/fax:  +40266-310 627, 

info@szekelykaroly.ro,    www.szekelykaroly.ro 
 

 
 

 

Beiskolázási terv a 2021-2022-es tanévre 
 

 

Líceum – nappali tagozat  

 

• Számítástechnika – 24 hely  

• Autóvillamosság – 24 hely 

 

 

Szakiskola - nappali tagozat  

 

• Autószerelő – 24 hely  

• Karosszérialakatos és-festő – 24 hely 

• Hegesztő - 24 hely                              
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Foglaljuk össze, miért is érdemes ezt a szakmát 

elsajátítani: 

 

➢ mert jövője van 

➢ mert keresett szakma 

➢ mert magasabb bérért dolgozhatsz 

➢ vállalkozás indíthatsz 

➢ az iskolában megszerzett diplomáddal 

beiratkozhatsz az egyetemre, hogy tudásodat a 

szakma területén, magasabb szinten bővíthesd  

 

Számítástechnika 

 

A keresett szakmák toplistájában a számítástechnikus 

évtizedek óta vezető helyet tölt be. A 

számítástechnikai eszközök és az internet 

robbanásszerű elterjedésével, egyre nő az igény olyan 

szakemberre, aki üzembe tud helyezni, esetleg meg 

tud javítani egy új vagy régi eszközt.  
 

 

 

 

 

Autóvillamosság 

 

Keresett szakma a munkaerőpiacon csíki viszonylatban 

és az egész ország területén. Ezen a szakmán végzettek 

hamar és könnyen elhelyezkednek. Ebben a szakmában 

dolgozók bére a magasabb bérkategóriába tartozik. A 

közel és távoljövőben is, egyre több szakemberre lesz 

szükség, mivel fokozatosan bevezetik a teljesen 

elektromos járműveket.  

Foglaljuk össze, miért is érdemes ezt a szakmát 

elsajátítani: 

 

➢ mert jövője van 

➢ mert keresett szakma 

➢ mert magasabb bérért dolgozhatsz 

➢ vállalkozást indíthatsz 

➢ az iskolában megszerzett diplomáddal 

beiratkozhatsz az egyetemre, hogy tudásodat a 

szakma területén, magasabb szinten bővítsd  

 



 

 
 

 
 

Ebben a szakmában a 

szakosodás sokrétű, 

szerteágazó. 

 

          A Romániában 

használt járművek 

korban, fejlettségben, 

műszaki állapotukban 

nagyon sokfélék.  

Az iskolánkban és a 

tanműhelyekben 

azokat az alapokat 

sajátítják el a diákok, 

amelyekre a tovább 

szakosodásukat 

építhetik. 
 

 

 

 

 

A karosszérialakatos és-

festő szakma végzi 

ezeknek az elemeknek 

a karbantartását és 

javítását, formailag 

eredeti állapotába hozzuk 

a megsérült felületeket: 

- tisztítjuk 

➢ egyengetjük 

➢ kivágjuk a rozsdás 

vagy sérült 

részeket 

➢ hegesztéssel 

rögzítjük az új  

- festéssel, fényezéssel 

kezeljük a kijavított 

elemeket. 

 

Autószerelő szakmunkás 

 

A gépjármű 200 évvel 

ezelőtti megjelenése óta, 

rengeteget fejlődött. A 

szerelők lépést kell tartania 

ezzel a fejlődéssel. 
 

 

Karosszérialakatos és-

festő szakmunkás 

 

        Az autók keretvázát 

karosszériának nevezzük, 

amelyek zártszelvényekből 

vagy hajlított, merevítő 

elemekből vannak 

összeillesztve.  

 
 

 

Hegesztő szakmunkás 

 

A gépalkatrészek vagy különböző szerkezetek készítésekor 

elkerülhetetlen feladat az egyes különálló szerkezeti elemek 

összekötése. 

 A hegesztő feladata a különböző fémekből készült szerkezeti 

elemek, járművek, daruk, hidak, csővezetékek, kazánok stb. 

alkatrészeinek összekötése, a törött alkatrészek javítása különféle 

hegesztési eljárásokkal.   

A hegesztő méretre szabja a munkadarabot, megtisztítja a varrat 

helyét, szükség esetén beállításokat végez, élelőkészítést végez.  

Kiválasztja a hegesztőgépet. 

Végrehajtja a hegesztési feladatot, eltávolítja a salakot ívhegesztés 

esetén, ellenőrzi a varratot.  

A képzés célja: olyan szakemberek képzése, akik a munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően képesek: 

• hegesztett kötések létrehozására, 

• forrasztási feladatok elvégzésére, 

• termikus vágások végrehajtására, 

• elektromos ívhegesztői munkák végzésére, 

• hegesztő berendezések működtetésére, napi 

karbantartására. 

 



Számítástechnikai cégek 

 
SKY-SOFT 

NEXTRA SERVICE 

NETCOMP 

PERFECT PC SOFT & SERVICE 

MICRO-ATLAS 

IIRUC SERVICE 

COMPUTER TRADE 

DYNAWEB 

Autóvillamossági cégek 

AUTOELECTRIC IMPEX 

 

AUTOSPORT 

 

MIDA 

 

CSEDŐ AUTOSERVICE 

 

HARGHITA SERVICE 

 

MAGYARI ENGINEERING 

 

HINODE SERVICE 

 

ECO-CAR 

Autószerelő cégek 

 
AUTOSPORT 

 

ECO-CAR SERVICE 

 

HINODE SERVICE 

 

MAGYARI ENGINEERING 

 

HARGHITA SERVICE 

 

AUTOWORKSHOP 

 

MIDA 

 

GOLD COMPANY 

 

VAL-CIUC SERVICE 

 

CSIBÉSZ SERVICE 

 

CSEDŐ AUTOSERVICE 

 

SIGMA-GUM 

Karosszérialakatos és-festő cégek 
 

CSÍK AUTO LAND 

 
ERŐSS SERVICE 

 

MICRO TRANS 

 

B L. AUTOPLASTIC 

 

LÁSZLÓ COM 

 

GRAND SYSTEM 

 

BODÓ ISTVÁN 

 

RĂUȚU CONSTANTIN 

 

VOP AUTO DOCK AVALON 

 

AUTOELECTRIC IMPEX 

 

ANTAL ANDRÁS 

Hegesztő cégek 
 

MECOM CIUC 

RITAB CNC 

METAGALAX 

DAMSCOM 

SAN 

PRECIZIA 

ROGRANEX 

STEELWELD TECHNIC 

 


