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KÍNÁLATUNK

Képzési forma

Nappali

Tagozat
kód

3101
Angol

Jellemzők

Felvehető létszám

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített Turizmus-vendéglátás
ágazati technikusi képzés

32 fő

(1 év nyelvi előkészítő + 5 év)

Nappali

3102
Angol

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített kereskedelem ágazati
technikusi képzés

32 fő

(1 év nyelvi előkészítő + 5 év)

Nappali

Nappali

3103

Gazdálkodás és menedzsment
ágazati technikusi képzés

Angol

(5 év)

3104
Angol/

Közlekedés és szállítmányozás
ágazati technikusi képzés

német

(5 év)

Kollégiumi elhelyezés: biztosított

32 fő

32 fő

A felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik:
Megnevezés
5. év végi
6. év végi
7. év végi
8. félévi
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x
x
x
x
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nyelv
x
x
x
x

Történelem

Matematika

x
x
x
x

x
x
x
x

Idegen
nyelv
x
x
x
x

Fizika

Kémia

x
x

X
X

Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. A felvételi pontszámok
megállapítása a táblázatban szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik. Egyenlő pontszám
esetén az idegen nyelv, matematika, irodalom, nyelvtan és történelem tantárgyak jegyei alapján
rangsoroljuk a jelentkezőket. Azoknál az SNI-s vagy BTM-es tanulóknál, akik valamelyik
tantárgyból az értékelés alóli felmentés miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tárgyak
átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél. Kérem, hogy amennyiben érintett, akkor szíveskedjék
személyesen megkeresni az iskola igazgatóját a gyakorlatioktatás teljesíthetősége miatt.
3101 (angol) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Turizmus-vendéglátás ágazati

technikusi képzés – megszerezhető szakma: 510152307 Turisztikai technikus (Idegenvezető
vagy Turisztikai szervező szakirány)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv,
heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció),
matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül
sor.
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam
végén ágazati alapvizsgát tesznek.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott
szakirányon, ami Idegenvezető vagy Turisztikai szervező.
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt
szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába
állásra jogosítja fel diákjainkat.
 9-13. évfolyamon lehetőség van a második idegen nyelv (német) tanulására.
3102 (angol) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Kereskedelem ágazati technikusi

képzés – megszerezhető szakma: 504171301 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
(Általános gyártás vagy Gépjárműgyártás vagy Kereskedelmi logisztika szakirány)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol nyelv,
heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció),
matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül
sor.
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam
végén ágazati alapvizsgát tesznek.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott
szakirányon, ami Általános gyártás vagy Gépjárműgyártás vagy Kereskedelmi logisztika
szakirány
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek

 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt
szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába
állásra jogosítja fel diákjainkat.
 9-13. évfolyamon lehetőség van a második idegen nyelv (német) tanulására.
3103 Gazdálkodás és menedzsment ágazati technikusi képzés (angol nyelv) – megszerezhető

szakma: 504110901 Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy 504110902 Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam
végén ágazati alapvizsgát tesznek.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott
szakma, ami Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző.
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt
szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába
állásra jogosítja fel diákjainkat.
3104 Közlekedés és szállítmányozás ágazati technikusi képzés (választható angol vagy német

nyelv) - megszerezhető szakma: 510411506 Logisztikai technikus (Logisztika és
szállítmányozás vagy Vasúti árufuvarozás szakirány) vagy 510411507 Postai üzleti ügyintéző
 A 9-10. szakképző évfolyamon ágazati alapoktatásban tanulnak diákjaink. A 10. évfolyam
végén ágazati alapvizsgát tesznek.
 11-13. évfolyamon szakirányú oktatásban tanulnak tovább a 10. évfolyam végén választott
szakirányon, ami Logisztikai technikus - Logisztika és szállítmányozás vagy Logisztikai
technikus - Vasúti árufuvarozás valamint Postai üzleti ügyintéző szakma.
 A 12. évfolyamon diákjaink három tantárgyból érettségi vizsgát tesznek.
 A 13. évfolyam végén érettségiznek a 4. tantárgyból és 5. vizsgatárgyból. Ez utóbbi emelt
szintű érettségi vizsgának számít, ami egyben a szakmai vizsgájuk is.
 A megszerzett végzettségük szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába
állásra jogosítja fel diákjainkat.

Szakma leírások és ajánlás
Turisztikai technikus
Turizmus-vendéglátás ágazat 1+5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség
Idegenforgalmi

megszerzésével
szakember,

aki

turisztikai

vállalkozásokban

zárul.
végez

szervezési,

idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten
kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.

KOMPETENCIAELVÁRÁS
Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság,
szervező-, kezdeményező- és együttműködőképesség, nyelvérzék.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;



ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;



magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt
nyújt;



tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős
mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;



ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a
változásokat;



kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;



átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;



utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási
irodai területen a szervezői, ügyintézői, értékesítési, referensi, tájékoztatási, hostess és
idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

Ajánlott azok számára, akik életpályájukat a turizmus, vendéglátás területén képzelik el,
szívesen mutatják be Magyarországot és a nagyvilágot az érdeklődőknek magyar és idegen
nyelven.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
A különböző iparágak vállalatainál dolgozó idegen nyelvi kereskedelmi technikusok
kereskedelmi és gazdasági feladatkörrel – például beszerzési folyamatokkal, gyártási
folyamatokkal, értékesítési folyamtokkal, valamint munkaügyi, pénzügyi és számviteli
feladatokkal – foglalkoznak. Felelősségi körébe tartozik a vállalat gazdasági-kereskedelmi
levelezésének

lebonyolítása,

árajánlatok

összeállítása,

gyártástervezéshez

szükséges

dokumentumok elkészítése. Képes elkészíteni munkaköri leírásokat és álláshirdetéseket,
valamint a bér- és fizetés elszámolásokat. Megtervezi és elvégzi a marketingintézkedéseket,
szervezi és optimalizálja a munkafolyamatokat.

Jól megy az angol és szívesen is használod? Gyakorlatias vagy és sokoldalú, aki nem szeret
leragadni egy-egy problémánál? Ha magadra ismersz, akkor jelentkezz az Idegennyelvű ipari
és kereskedelmi technikus szakképzésre, ahol nyelvtudásodat szakmai nyelvi ismeretekkel is
bővítheted, és megtanulhatod a vállalati működés minden csínját-bínját!
A speciális szaknyelvi tudás jelenleg rendkívül értékes a munkaerőpiacon. Ha szívesen
dolgoznál nemzetközi környezetben, végezd el a képzést, és válogass a jobbnál jobb
állásajánlatok közül szinte bárhol a világban!

Válaszd akkor is: ha szeretnél választékosan és magabiztosan kommunikálni a választott
idegen nyelven, személyesen, telefonon és e-mailben egyaránt,


ha nem idegenkedsz a fordítási feladatoktól sem,



ha szeretnéd átlátni egy multinacionális vállalat működését, beleértve a pénzügyiszámviteli folyamatokat is,



ha kipróbálnád magad izgalmas nemzetközi projektekben,



ha szívesen dolgoznál felváltva önállóan és egy csapat hasznos tagjaként,



és ha érdekel, hogyan kell a modern szoftvereket a hatékony munkavégzés
szolgálatába állítani.

Gazdálkodás és menedzsment
Miért jó választás a közgazdász pálya?
A világ folyamatosan változik, ahogyan benne az emberek, a társadalom, a kultúra, és maga a
gazdaság és a piac is. Ezt a folyamatosan hullámzó és egyre inkább felgyorsuló folyamatot
sokszor nehéz kiismerni.

Ha van kedved felderíteni, akkor nálunk a helyed!!!
HA:



Te elég bátor vagy ahhoz, hogy szembe nézz mindezekkel?
Jobban meg akarod ismerni és érteni a minket körülvevő világot?






Szívesen lennél az a szakember, aki formálhatja a jövőt és benne a gazdaságot, a
szereplőinek erőviszonyait?
Jobbá szeretnéd tenni ezzel a világot?
Érzel magadban annyi kreatív erőt, hogy valami újat teremts?
Szereted a versenyt és szívesen taktikázol?

Ha mindezekre igen a válasz, akkor ez a Te ágazatod!!!

Logisztikai technikus
A logisztikai technikus feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a
logisztikai rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási
tevékenységgel kapcsolatban az áru továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód
kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az útvonal megtervezése. Összehangolja
az összetett fuvarozási tevékenységet és ellátja a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési
feladatokat is.
Ha az alábbi kompetenciák megvannak benned, vagy fejleszthetők, akkor jelentkezz
hozzánk!!!
Elemzőkészség, döntésképesség, kapcsolatteremtő és fenntartó készség, szorgalom,
felelősségtudat.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ


ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításában a
feladatokat;



tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban;



kezeli a reklamációs eseteket;



elvégezi a raktárkezeléssel és vezetésével kapcsolatos teendőket;



árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez;



nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet
végez;



kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel;



idegen nyelven kommunikál szóban és írásban azonos ágazaton belül;



kapcsolatot tart a különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel;



elkészíti a szállítmányozási szerződés tervezetét;



részt vesz a különböző fuvareszköz-, illetve árukárok kivizsgálásában, intézi a
kárügyeket.

Ajánlott minden olyan diák számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos
szervezőmunka, a logisztikai tervezés.

További tájékoztatás: https://www.ikk.hu valamint a http://www.tancsicsstarjan.sulinet.hu felületeken olvasható.

