Hiányszakmák listája (a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3.
melléklete alapján)
agrármérnök (vidékfejlesztési agrármérnök)
andragógus
állattenyésztő mérnök
általános orvos,
ápolás és betegellátás (gyógytornász)
ápolás és betegellátás (diplomás ápoló)
ápolás és betegellátás (dietetikus)
dietetikus
egészségügyi szervező (egészségügyi menedzser, szállodai recepciós)
energetikai mérnök, mechatronikai mérnök- elektromérnök
építészmérnök
építőmérnök (magasépítő mérnök, mélyépítő mérnök)
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvos
fizikus
fizioterápia szakorvos,
geológus
geográfus
gépészmérnök
gyógypedagógia
házi gyermekorvos (csecsemő- és gyermekgyógyászat) szakorvos
háziorvostan szakorvos
jogász
képalkotó diagnosztikus
kertészmérnök
környezetgazdálkodási agrármérnök
igazgatásszervező – közigazgatás-szervező
környezetmérnök
környezettervező
szakember,
(környezettan,
környezettudomány,
kertészmérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki

környezetmérnök,

közgazdász szakok, gazdasági ügyintéző: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és
menedzsment, közigazgatás-szervező, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmusvendéglátás, kereskedelem és marketing
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (társadalombiztosítás szervező)
műszaki menedzser
orvosi rehabilitáció szakorvos
pénzügyi szakos közgazdász, pénzügy és számvitel
programtervező informatikus
szociális munka
szociálpedagógia
tájrendező és kertépítő mérnök (tájgazdálkodási mérnök)
turizmus-vendéglátás

ács,
ács, állványozó
általános festő,
ápoló, gondozó, szakápoló (a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. melléklete alapján
idősek bentlakásos ellátásánál ápoló alatt a következő végzettségek érthetőek: alapellátási közösségi

szakápoló, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens, ápoló,
csecsemő- és gyermekápoló, diabetológiai szakápoló és edukátor, epidemiológiai szakápoló,
ergoterapeuta, felnőtt intenzív szakápoló, geriátriai és krónikus beteg szakápoló, gyakorló csecsemőés gyermekápoló, fizioterápiás asszisztens, gyakorló ápoló, gyakorló csecsemő- és gyermekápoló,
gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens, gyakorló mentőápoló, gyermek intenzív szakápoló,
gyógymasszőr, hospice szakápoló, légzőszervi szakápoló, mentőápoló, nefrológiai szakápoló,
onkológiai szakápoló, pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató, sürgősségi szakápoló, demencia
gondozó, gerontológiai gondozó, fogyatékkal élők gondozója, pszichiátriai gondozó, szenvedélybeteg
gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó),
asztalos,
asztalosipari gépkezelő,
asztalosipari szerelő,
autószerelő,
autó értékesítő (autó- és motorkerékpár-eladó, -kölcsönző, autó- és motorkerékpár-kereskedő,
járműalkatrész-eladó),
banki ügyintéző (banki befektetési termékértékesítő, banki szakügyintéző, bankőr, szakképesített
bankreferens, banki, befektetési termékértékesítő, szakképesített bankreferens)
burkoló,
bútorasztalos,
CNC forgácsoló (CNC forgácsoló, CNC gépkezelő, CNC technológus)
diétás szakács,
elektromechanikai műszerész,
emelőgépkezelő,
élelmezésvezető,
építési kisgépkezelő,
épületasztalos,
épületfalazó kőműves,
festő,
festő, díszítő, mázoló és tapétázó,
festő, mázoló, tapétázó,
gazdasági informatikus,
gazdasági ügyintéző (Külgazdasági ügyintéző, statisztikai és gazdasági ügyintéző),
gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő,
gáz- és tüzeléstechnikai műszerész,
gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő,
gépi forgácsoló,
gyógymasszőr,
hálózati informatikus,
hegesztő,
ingatlanközvetítő,
ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő,
irodai asszisztens,
irodai informatikus,
hidegburkoló,
járműfényező,
jogi asszisztens,
lakatos, élhajlítógépkezelő, lézergépkezelő (elektrolakatos és villamossági szerelő, épületlakatos,
géplakatos, karosszérialakatos, lemezlakatos, szerkezetlakatos, épület- és szerkezetlakatos)
magasépítő technikus,
mérlegképes könyvelő (mérlegképes könyvelő, államháztartási mérlegképes könyvelő, egyéb
szervezeti mérlegképes könyvelő, IFRS mérlegképes könyvelő, pénzügyi szervezeti mérlegképes
könyvelő, vállalkozási mérlegképes könyvelő)
központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő,
kőműves, építményvakoló kőműves,
melegburkoló és parkettás,
mentálhigiénés asszisztens,
mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő,

mezőgazdasági gépkezelő,
munkavédelmi technikus,
műbútorasztalos,
műszaki informatikus,
műszaki rajzoló (digitális műszaki rajzoló, számítógépes műszaki rajzoló),
női szabó,
rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló,
szakács,
szállodai szobaasszony,
szállodai recepciós
szállodai portás, recepciós,
szobafestő,
szociális asszisztens,
targoncavezető,
TB ügyintéző (társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, társadalombiztosítási ügyintéző,
bérügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző)
tetőfedő,
textiltermék-összeállító,
térburkoló,
tűzoltó szerparancsnok,
tűzoltó gépjárművezető (C kategóriás jogosítványra épül)
uszodamester,
villanyszerelő,
víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő,
vízszigetelő, melegburkoló,
vízvezeték- és vízkészülék-szerelő,
zsaluzóács

