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Iskolánk  kiemelt  figyelmet  fordít  a  környezetünk
védelmére, ezért kérünk szépen, hogy ezt a tájékoztatót
ne nyomtasd ki!

A tájékoztatót  úgy  szerkesztettük  meg,  hogy  egyetlen
dokumentumban benne legyen minden információ. Ezen
információknak csak egy része vonatkozik rád!

A LIA Iskola megtalálható a Facebookon is!
http://www.facebook.com/liaiskola
Az  üzenőfalon  ismerkedhetsz,  osztálytársakat  kereshetsz,
lájkolhatsz minket! Gyors és pontos információk!

1. Köszönet

Először is szeretnék köszönetet mondani Neked, hogy megtisztelted az iskolánkat a bizalmaddal, és
a  sok hasonló  iskola  közül  minket  választottál.  A döntéshozók egy szakmaszerkezeti  döntéssel
ebben az évben is meghatározták a fővárosra és minden megyére azt a tanulói létszámot, amelyet a
szakképzésben támogatni kívánnak. Tehát az államilag támogatott szakmával jó eséllyel el is tudsz
majd helyezkedni a munkaerő piacon. Sőt most már két szakmát is elsajátíthatsz ingyenesen. Az
iskolánk 2020-ban a  20.  tanévét  kezdi.  Az „Örökös Ökoiskola”  cím kötelez  minket  arra,  hogy
nemcsak külsőségekben mutatkozzon meg a környezettudatos gondolkodásunk, hanem az együtt
töltött idő is minősített legyen. A munkatársaim számára fontos diákjaink mentális egészsége is,
ezért törekszünk arra, hogy az iskolai élet szervezése a diákok elvárásainak megfeleljen, és hogy a
becsület  és  a  tisztesség  hassa  át  a  közös  munkát.  Iskolánk  mottóját  is  ennek  szellemében
választottuk:  „Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami
nemes és amit érdemes”.(Veres Péter) Kívánunk Neked sok sikert, sok örömet, jó egészséget, és
vidám „liás” éveket.

2. A tájékoztató felépítése

A tájékoztatót úgy szerkesztettük meg, hogy abban minden információ megtalálható legyen, amely
a  beiratkozással  kapcsolatos.  A  3 pontban  általános  tájékoztatót  adunk,  amely  mindenkire
érvényes, ezért kérjük, hogy ezt a részt alaposan olvasd el!

A következő pontokban pedig a szakmákra vonatkozó információkat láthatod.

3. Általános tájékoztató

3.1. Fizetendő díjak, működési támogatás

A működési támogatás befizetésére a beiratkozás után kerül sor. Nagyon fontos, hogy csak akkor
fizesd be a pénzt, ha beiratkoztál arra a szakra, amelyet választottál! A működési támogatást az
adminisztrációs teendők fedezésére fordítjuk, amely a beiratkozással kezdődik. Éppen ezért kérjük,
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hogy csak a beiratkozás után fizesd be a pénzt, mert azt utólag nem tudjuk visszafizetni semmilyen
esetben sem! Nem szeretnénk zsákbamacskát árulni neked: gyere el, nézz körül, ismerkedj, szerezz
barátokat,  iratkozz be és ha minden rendben zajlott,  akkor utólag intézzük az anyagiakat.  Ezzel
szeretnénk  biztosítani,  hogy  a  tanulóink  maximálisan  elégedettek  legyenek  az  iskolával  és  a
munkatársainkkal – továbbá megelőlegezzük a bizalmat irántad! A LIA Iskola nem az az intézmény,
ahol más a valóság, mint amit előzetesen ígértünk!

A befizetésnek két módja lehetséges:

• átutalással történő  fizetés  esetén  25.000  Ft-ot  kell  az  Egészségfejlesztési-Oktatási
Alapítvány  számlaszámára  (OTP Bank:  11712004-20233556)  átutalni.  A közlemény
rovatba a neved, lakcímed, és az adóazonosító jeled kerüljön! MÁS NE!

• bármelyik  OTP  Bank  fiókban  készpénzben  25 400  Ft-ot  kell  az  Egészségfejlesztési-
Oktatási  Alapítvány  számlaszámára  (OTP Bank:  11712004-20233556)  befizetni. A
közlemény  rovatba  a  neved,  lakcímed,  és  az  adóazonosító  jeled  kerüljön!  Más  ne!
Bankfiókos befizetés esetén azért  kerül többe, mert  a készpénzes  befizetés után az OTP
Bank extra költséget számít fel, amelyet a befizetett összegből von le.

• Az iskolában nem lehet fizetni, ezért a beiratkozáskor semmiképpen se hozd magaddal, a
pénzt, mert nem tudjuk elfogadni.

A működési támogatás fizetésének határideje a beiratkozást követő 3 munkanap.

Nincsenek további rejtett költségek

A működési támogatáson kívül egyéb rejtett költségeket nem találsz, erre szavunkat adjuk! Nálunk
nincs eszközhasználati díj, nincs tankönyvpénz, nincs semmilyen más év közben fizetendő összeg!

És akkor most felsoroljuk azokat a dolgokat, amelyekért nálunk nem kell fizetni:

• Eszközhasználat: nálunk ilyen nincs! A képzéshez szükséges eszközöket és anyagokat az
iskola biztosítja minden tanulója számára – ingyen. Ezekért mi pénzt nem kérünk!

• Tankönyvek: nálunk nincsenek drága  tankönyvek,  minden tanárunk a saját  jegyzeteiből
tanít. Ahol lehetőség van rá, ott ingyenesen elérhető tananyagot használunk a tanórák során.
Esetleg  néhány  tananyagelemen  előfordulhatnak  tankönyvek  (pl.:  nyelvi  órák,  vagy  a
kozmetikusok tankönyve), de az ilyen esetek száma nagyon csekély.

• Otthoni  használatú  szoftverek: a  képzések  során  szinte  csak  szabad  és  ingyenes
szoftvereket használunk. Ez azt jelenti,  hogy a tanórákon használt  szoftverek otthonra is
szabadon letölthetők az internetről, szabadon használhatók és telepíthetők tetszőleges számú
számítógépre.  A LIA Iskola nem hajlandó olyan szoftverekért  fizetni,  amelyek ingyenes
alternatívája szabadon használható!  A használt  és javasolt  szoftverek listáját  a tanórákon
ismertetjük.

• Vizsgadíjak: az  államilag  támogatott  képzésben  részt  vevőknek  vizsgadíjat  nem  kell
fizetniük, ezt is az állam finanszírozza. 

• Tandíjak: az államilag támogatott képzésben részt vevőknek az év során nem kell tandíjat
fizetniük.
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3.2. A beiratkozáshoz feltétlenül hozd magaddal!

• Az  eredeti  érettségi  bizonyítványodat,  amelyet  a  beiratkozáskor  beszkennelünk,  vagy
lefényképezünk. Ezután a bizonyítványodat visszaadjuk.

• Ha  van  nyelvvizsga  bizonyítványod,  vagy  ECDL bizonyítványod,  akkor  azt  is  hozd
magaddal, mert ezek alapján elképzelhető, hogy bizonyos tantárgyakból felmentést tudunk
adni.

• Amennyiben  a  második  szakmádat  szerzed, szükség  lesz  az  eredeti  OKJ-s
bizonyítványod bemutatására, amelyet szintén beszkennelünk.

• Iskolánk ökoiskola,  ezért semmiképpen se hozz magaddal fénymásolatokat! Senkitől
semmilyen papírt nem fogadunk el, kizárólag elektronikusan tároljuk az iratokat!

• Szükségünk van még a saját névre szóló oktatási azonosítódra, amelyet előző iskolád adott
ki  (rózsaszín-kék  színű  kártya,  vagy  pedig  újabban  már  a  diákigazolványon  található!),
amely 11 jegyű számot tartalmaz (7-essel kezdődik). Ha nem kaptál ilyet, akkor majd mi
igényelünk neked, vagy pedig nézd meg, nincs-e rajta a diákigazolványodon!

• Valamint legyen nálad a személyigazolványod, a lakcímkártyád és a TAJ-kártyád is!

A tanulói  jogviszonyról  az  iskolalátogatási  igazolás,  és  a  családi  pótlék  igénylő  lap  kiadása  a
beiratkozást  követően,  a  működési  támogatás  beérkezése  után  történik.  Ameddig  a  működési
támogatás  befizetését  nem tudod igazolni,  addig  ezeket  az igazolásokat  nem tudjuk kiadni!  Ha
árvaellátásra vagy jogosult, akkor a kitöltendő nyomtatványról magadnak kell gondoskodnod.

OTP Bankfiókban történő befizetés  esetén a  befizetett  összegről  a  bank igazolást  ad neked.  Ez
alapján ki tudjuk állítani az említett papírokat, akár a beiratkozás napján is.

A diákigazolvány igénylésének rendjéről az első tanítási napon adunk tájékoztatást. 

3.3. Összefoglalva, tehát kérjük, hogy az alábbiakat hozd magaddal:

1. eredeti  érettségi  bizonyítvány  (illetve  nyelvvizsga,  ECDL  vizsga,  meglévő  OKJ-s
bizonyítvány)

2. személyi igazolvány, lakcím kártya

3. oktatási azonosító (ha van) külön kártyán, vagy a diákigazolványon

4. TAJ-kártya

5. nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodási engedély

3.4. További szakma-specifikus információk

A  következő  fejezetekben  a  választott  szakma  specifikációkkal  kapcsolatos  információkat
olvashatod. 

KOZMETIKUS TECHNIKUS

 Az  alábbi  elérési  útvonalon  találod  a  szakma  képzési  és  kimeneti  követelményeit,  illetve  a
programterveket. (www.ikk.hu szakképzés képzési  és  kimeneti  követelmények,
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programtervek legördítesz majdnem a lap aljára válassz ágazatot Szépészet
Kozmetikus technikus letöltés  (KKK=képzési  és  kimeneti  követelmények,

PTT=programtanterv.  A táblázatban  rád  az  1/13  és  a  2/14-es  évfolyam  tantárgyai  és  a
tantárgy óraszámai vonatkoznak.,  hiszen te érettségi után kezded meg a képzést. Az egész
táblázat azokra vonatkozik, akik 8. osztály után kezdenek a kozmetikus képzésben. Ne ijedj
meg a leírásból Rád csak „A szakmai vizsga leírása, mérésének értékelésének szempontjai”
bekezdéstől  vonatkoznak  a  vizsgakövetelmények,  az  Ágazati  alapvizsgát  hagyd  figyelmen
kívül!

TURISZTIKAI TECHNIKUS

Turisztikai szakirány

Az  alábbi  elérési  útvonalon  találod  a  szakma  képzési  és  kimeneti  követelményeit,  illetve  a
programterveket. www.ikk.hu szakképzés képzési  és  kimeneti  követelmények,
programtervek legördítesz majdnem a lap aljára válassz ágazatot Turizmus  -
vendéglátás Turisztikai technikus letöltés  (KKK=képzési  és  kimeneti
követelmények,  PTT=programtanterv-ki  kell  választani  azokat  a  tartalmakat,  amelyek  a
Turisztikai  szakirányra  vonatkoznak   A táblázatban  rád  az  1/13  és  a  2/14-es  évfolyam
tantárgyai és a tantárgy óraszámai érvényesek., hiszen te érettségi után kezded meg a képzést.
Az egész táblázat azokra vonatkozik, akik 8. osztály után kezdenek a  turizmus vendéglátás
képzésben.  Ne  ijedj  meg  a  leírásból  Rád  csak  „A  szakmai  vizsga  leírása,  mérésének
értékelésének szempontjai” bekezdéstől vonatkoznak a követelmények, az Ágazati alapvizsgát
hagyd figyelmen kívül!

Idegenvezető

Az  alábbi  elérési  útvonalon  találod  a  szakma  képzési  és  kimeneti  követelményeit,  illetve  a
programterveket. www.ikk.hu szakképzés képzési  és  kimeneti  követelmények,
programtervek legördítesz majdnem a lap aljára válassz ágazatot Turizmus  -
vendéglátás Idegenvezető letöltés  (KKK=képzési  és  kimeneti  követelmények,
PTT=programtanterv-ki  kell  választani  azokat  a  tartalmakat,  amelyek  az  Idegenvezető
szakirányra vonatkoznak  A táblázatban rád az 1/13 és a 2/14-es évfolyam tantárgyai és a
tantárgy  óraszámai  érvényesek.,  hiszen  te  érettségi  után  kezded  meg  a  képzést.  Az  egész
táblázat azokra vonatkozik, akik 8. osztály után kezdenek a turizmus vendéglátás képzésben.
Ne  ijedj  meg  a  leírásból  Rád  csak  „A szakmai  vizsga  leírása,  mérésének  értékelésének
szempontjai”  bekezdéstől  vonatkoznak  a  követelmények,  az  Ágazati  alapvizsgát  hagyd
figyelmen kívül!

GAZDÁLKODÁS MENEDZSMENT

Vállalkozási ügyintéző szakirány 

Az  alábbi  elérési  útvonalon  találod  a  szakma  képzési  és  kimeneti  követelményeit,  illetve  a
programterveket. www.ikk.hu szakképzés képzési  és  kimeneti  követelmények,
programtervek legördítesz majdnem a lap aljára válassz ágazatot Gazdálkodás-
menedzsment Vállalkozási ügyintéző szakirány letöltés  (KKK=képzési  és
kimeneti  követelmények,  PTT=programtanterv-ki  kell  választani  azokat  a  tartalmakat
amelyek  Rád vonatkoznak A táblázatban Rád az 1/13 és a 2/14-es évfolyam tantárgyai és a
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tantárgy  óraszámai  érvényesek,  hiszen  te  érettségi  után  kezded  meg  a  képzést.  Az  egész
táblázat  azokra  vonatkozik,  akik  8.  osztály  után  kezdenek  a  gazdálkodás-menedzsment
képzésben.  Ne  ijedj  meg  a  leírásból  Rád  csak  „A  szakmai  vizsga  leírása,  mérésének
értékelésének szempontjai” bekezdéstől vonatkoznak a követelmények, az Ágazati alapvizsgát
hagyd figyelmen kívül!

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakirány

Az  alábbi  elérési  útvonalon  találod  a  szakma  képzési  és  kimeneti  követelményeit,  illetve  a
programterveket. www.ikk.hu szakképzés képzési  és  kimeneti  követelmények,
programtervek legördítesz majdnem a lap aljára válassz ágazatot Gazdálkodás-
menedzsment Pénzügyi-számviteli szakirány letöltés  (KKK=képzési  és  kimeneti
követelmények, PTT=programtanterv-ki kell  választani azokat a tartalmakat amelyek Rád
vonatkoznak  A táblázatban  Rád  az  1/13  és  a  2/14-es  évfolyam  tantárgyai  és  a  tantárgy
óraszámai érvényesek, hiszen te érettségi után kezded meg a képzést. Az egész táblázat azokra
vonatkozik, akik 8. osztály után kezdenek a  gazdálkodás-menedzsment képzésben. Ne ijedj
meg a leírásból Rád csak „A szakmai vizsga leírása, mérésének értékelésének szempontjai”
bekezdéstől vonatkoznak a követelmények, az Ágazati alapvizsgát hagyd figyelmen kívül!

4. Budapest

A budapesti iskolánk nem egy klasszikus iskolaépület. Mindenben a családiasságra törekedtünk. Az
iskola címe: 1126 Budapest, Dolgos u. 7-9. 

Az iskolánkban a beiratkozás az alábbi időpontban történik:

2020.  október  5-9.  között,  munkanapokon  9.00-15.00  óráig.
Jelentkezési határidő: legkésőbb 2020. október 9. 15.00 óráig.

Kollégium

Kós Károly Kollégium – lányok és fiúk részére

1149 Budapest, Mogyoródi út 19–21.

Telefon: (1) 383 8560

Vécsey János Kollégium – csak lányok részére

1035 Budapest, Szél u. 11-13.

Telefon: 06-1-606-74-11,  06-1-606-74-01, 

Jelentkezni lehet folyamatosan, a honlapjukon megadott elérhetőségeken. Feltétlenül említsd meg,
hogy „liás diák” vagy! 

VÁRUNK SZERETETTEL!
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