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A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum (továbbiakban: BKSZC) elkötelezett amellett, hogy a 

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tagintézményeiből oklevéllel kikerülők az iskolai éveket követően 

is olyan vonzó képet kapjanak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrumról, mely alapján úgy érzik: 

érdemes a BKSZC-hez hűnek maradni és csatlakozni az ALUMNI közösségéhez.  

Az Alumni közösségét a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum tagintézményeiben végzett hallgatók 

alkotják, mely közösséghez további személyek is csatlakozhatnak, a rájuk vonatkozó szabályokat a Budapesti 

Komplex Szakképzési Centrum Alumni Szabályzata rögzíti.  

A Budapesti Komplex Szakképzési Centrum partnerként tekint az Alumni közösségre, ezért az 

együttműködés előmozdítása érdekében az alábbi Alumni koncepciót alkotja.  

 

 

AZ ALUMNI KÖZÖSSÉG ÉRTÉKEI 

 

A BKSZC Alumni és az Alumni tagok a továbbtanulás, az élethosszig tartó tanulás elkötelezett hívei és 

hirdetői.  

A BKSZC kiemelt törekvése, hogy a szakoktatás területén élen járjon Magyarországon és vonzáskörzetében, 

továbbá pozícióját folyamatosan erősítse nemzetközi összehasonlításban is.  

A BKSZC Alumni folyamatosan azon dolgozik, hogy valamennyi külső és belső résztvevő megismerje és 

elfogadja a BKSZC értékeit, szellemiségét, és azokat minden, Alumni tagokkal kapcsolatos ügyükben, 

eljárásukban, adatkezelésükben, kommunikációjukban, híradásukban, megjelenésükben maximálisan és 

körültekintően figyelembe véve járjanak el.  

 

VÍZIÓ 

A BKSZC Alumni kiváló szervezéssel, együttműködéssel és kommunikációval szeretné célkitűzését 

megvalósítani úgy, hogy a BKSZC és az Alumni tagok közötti kölcsönösen előnyös és tartós kapcsolatok 

elősegítsék és megerősítsék a BKSZC iránti elkötelezettséget, a támogatói kultúrát, és hozzájáruljanak ahhoz, 

hogy a BKSZC minél meghatározóbb szerepet tölthessen be a jelenlegi szakképzésben, illetve nemzetközi 

viszonylatban is – a EuroSkills, WorldSkills versenyeken való eredményes részvétellel.  

 

MISSZIÓ 

A BKSZC Missziója, hogy elősegítse és fejlessze a BKSZC és az Alumni tagjai közötti, élethosszig tartó, 

kölcsönös előnyökre épülő, a BKSZC szellemiségének megfelelő kapcsolatot. Ilyen előny egy Alumni tag 

számára, hogy az iskola elvégzése után is kapcsolatban maradhat volt iskolájával és annak oktatóival, részt 

vehet annak programjain, alkalma nyílhat tanulni, találkozhat hasonló érdeklődésű volt diáktársaival, 

egyszóval részese lehet a BKSZC közösségének.  

A BKSZC részére pedig az, hogy Alumni tagjai révén folyamatosan kapcsolatban állhat volt diákjaival, 

számíthat az ő tevőleges együttműködésükre, észrevételeikre, ötleteikre, a Skills versenyeken elért 
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eredmények népszerűsítésére, a tudásmegosztás területén a korábban végzettek részvételére az új diákok 

tehetséggondozásában, illetve támogatásukra akár adományok, önkéntes munka formájában.  

 

CÉLOK 

Az Alumni tevékenység célja tág teret és lehetőséget nyitni az alábbiakra:  

 

1. Kölcsönös tudásmegosztás, ezen belül:  

 az Alumni tagoknak a BKSZC keretein belül élethosszig tartó tanulás, továbbképzés, 

ismeretszerzés elérhetővé tétele;  

 szakmai kapcsolatok kialakítása, folyamatos fejlesztése az Alumni tagokkal; 

 a nagy tudású, tapasztalatú Alumni tagok számára lehetővé tenni, hogy tudásukat és 

tapasztalataikat rendszeresen megoszthassák a többi Alumni taggal, a jelenlegi tanulókkal 

és oktatókkal - illetve az adott tárgykör iránt érdeklődők körében - előadások, tanfolyamok, 

mentorálások stb. keretein belül; 

 

2. Hírnév és minőség, ezen belül:  

 a BKSZC hazai és határon túli hírnevének, vonzerejének megőrzése, folyamatos 

erősítése; 

 a BKSZC képzései iránti érdeklődés fenntartása, generálása; 

 a szakma/szakmák értékének őrzése, erősítése; 

 a képzési-oktatási rendszerek, a gyakorlati helyek lehetőségeinek továbbfejlesztése; 

 az oktatók, diákok, munkájának segítése, valamint a hallgatók által a BKSZC 

tagintézményeiben megszerezhető, minél ütőképesebb, korszerűbb, piacképesebb 

ismeretek biztosítása; 

 a tehetséggondozás szerepének növelése, a Skills versenyeken való részvétel 

támogatása; 

 tehetséges diákok tanulmányainak a támogatása (ösztöndíj); 

 mindezekről a BKSZC szellemiségét követő, rendszeres és folyamatos tájékoztatás. 

 

3. Mentorálás 

 várjuk a Centrumhoz tartozó valamely Tagintézményben már korábban végzett diákok 

jelentkezését, akik segítik az új tanulók tehetséggondozását és pályaorientációs céljaik 

megvalósulását. 

 

A BKSZC Alumni Koncepciója a VEKOP 8.6.3-16-2017-00006 azonosítószámú projekt keretében készült, 

2019. május 15. napján lép hatályba. 


