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Induló képzési formák:     Szakközépiskola 
 

Szakképzés nappali iskolai rendszerben: 

- 01 gipszmodell-készítő,  

- 02 kerámia- és porcelántárgykészítő,  

- 03 porcelánfestő szakmairányban,  
 

Az elméleti képzés a Fischer Mór Porcelánipari Szakközépiskolában, a gyakorlati képzés a 

világhírű Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt.-nél az első szakmára felvett tanuló, szülő-

gondviselő, és a gazdálkodó szervezet között megkötött tanulószerződés alapján folyik. Az 

elméleti és a gyakorlati képzés aránya: 20%-80% 

Mindhárom szakma a művészi porcelán készítésének évszázados tudását foglalja magában. A 

Herendi Porcelánmanufaktúrában e művészi termékeket kizárólag kézzel formázzák és 

díszítik. A gipszmodell-készítők, a kerámia- és porcelántárgykészítők, a porcelánfestők 

kiváló esztétikai érzéke, türelme, alkotói vágya, elhivatottsága és ügyes kezeinek munkája 

teremti meg, hogy a művészi értékű, formájú és mintájú „fehér arany” a világ 60 országába 

eljuthasson, akár királyi, császári családok, híres sportolók, színészek, zenészek lakásait 

díszítsék. 

Iskolai rendszerű képzés: 

ssz. 

Kerámia, porcelán készítő szakképesítés  

(szakmairány megjelölésével) 
Jelentkezés Képzési 

költség 

(ezer Ft) megnevezése 
kimenetelének 

típusa 

időtartama 
feltételei 

határ-

ideje Óra hó/év 

Szakmairány 

1. 
Gipszmodell-

készítő 
OKJ 34 211 02 - 3 év 

8. 

osztály 

2018. 

02.15. 
- 

2. 

Kerámia-és 

porcelántárgy-

készítő 

OKJ 34 211 02 - 3 év 
8. 

osztály 

2018. 

02.15. 
- 

3. Porcelánfestő OKJ 34 211 02 - 3 év 
8. 

osztály 

2018. 

02.15. 
- 

 

Jelentkezés módja:  
 

- 8. osztály után központi felvételi eljárás keretében szerint. 
 

- a minimum 10 osztályt végzetteknek kétéves képzésre is van lehetőség a fenntartó által 

meghatározott létszám elérése esetén. Jelentkezni lehet az iskola saját jelentkezési lapjának 

megküldésével (letölthető a www.herendiszakkozepiskola.hu honlapról). 2018. március 1-ig. 

Pótfelvételi meghirdetése lehetséges 
 

mailto:herendiszakozepiskola@herend.com
http://www.herendiszakkozepiskola.hu/


Felvétel feltétele pályaalkalmassági és egészségügyi megfelelés:  
 

1. Pályaalkalmassági követelmények:  rajzi felvételi feladatok 

Porcelánfestő szakmára 

- megadott mértani testcsoportról tónusos rajz készítése, 

- festés: csendélet, 

- díszítő rajz készítése megadott mintalap alapján. 

Gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgykészítő szakmákra 

- megadott mértani testcsoportról tónusos rajz készítése, 

- mintázás (plasztilin anyag felhasználásával természeti formáról). 
 

 A rajzi felvételi időpontja: 2018. február 23 

 helye:  Szakközépiskola, Herend 
 

2. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat:  foglalkozás-egészségügyi vizsgálat 

orvosi beutalók alapján 
 

Orvosi szempontból kizáró okok a jelentkezőknél: 
 

Porcelánfestő 

- A végtagok fejlődési rendellenességei, amelyek a munkavégzést akadályozzák. 

- Olyan szívbillentyű-hibák, melyeknél a beteg keringése nem tartható egyensúlyban, 

valamint szívműtét után 1/2 évig. 

- Egyéb szervi szívbetegségekben a szívbeteggondozó véleménye szükséges. 

- Májgyulladás, krónikus vesebetegségek. 

- A kéz idült bőrbetegségei (ekcéma, stb.). Ismert "bizsu" érzékenység (fémek: réz, 

nikkel, króm, kobalt, oldószerek pl.: terpentin, stb.) 

- Színtévesztés. A látásélesség zavarai +6, 6 dioptrián felüli szemüveg. 

Gipszmodell-készítő, kerámia- és porcelántárgykészítő 

- Gyenge fejlettség és izomerő, a támasztórendszer és végtagok alakbeli és működési 

rendellenessége, betegsége, ortopéd szakorvos javaslata szerint. 

- Minden szívbillentyű hiba, ingerképzési, vagy ingerületvezetési zavar esetén a 

kardiológus szakorvos javaslata szerint. 

- Krónikus légzőszervi megbetegedések. 

- A kéz idült bőrbetegségei (ekcéma). 

- Vérszegénység. 

- Idült májbetegségek. 

- Rossz látásélesség.  
 

Egyéb információk: A gipszmodell-készítő szakmára kizárólag fiúk jelentkezését várjuk. 

Az oktatás jól felszerelt rajz-, és számítógéptermekben, a gyakorlati képzés a 

Porcelánmanufaktúra tanműhelyeiben történik. A diákok angol nyelvet tanulnak a 

képzési idő alatt, így lehetőségük nyílik hazai és külföldi szakmai bemutatókon való 

részvételre. A Manufaktúra páratlanul gazdag szakkönyvtára tanulóink számára is nyitott, 

használható. A sikeres szakmunkásvizsgát követően a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 

munkalehetőséget kínál a fiatal pályakezdőknek. A képzés ideje alatt a bejárni nem tudó 

tanulóknak szállás elhelyezési lehetőségek: veszprémi központi kollégium, vagy Herend 

Szálló (nem kollégium). Várjuk azon jó kézügyességű tanulók jelentkezését, akik 

elhivatottságot éreznek a fent jellemzett szakmák iránt, és rendelkeznek olyan 

képességekkel, amelyek szükségesek e szakmák magas szintű elsajátításához. Novemberi 

nyílt napunkon lehetőséget biztosítunk a porcelángyártás rejtelmeibe való bepillantásra, a 

Minimanufaktúra és a Múzeum meglátogatásával. 


