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Képzési tájékoztató  1. oldal 

Iskolánkban a közismereti képzésen túl közlekedés és 

szállítmányozás, gazdálkodás és menedzsment, 

informatika és távközlés, illetve turizmus-

vendéglátás ágazatokban folyik szakmai oktatás.  

Diákjainkat a nálunk töltött öt év (a két tanítási 

nyelvű képzésben hat év) során felkészítjük az 

érettségi vizsgára, a technikusi oklevél 

megszerzésére és felsőfokú iskolai továbbtanulásra. 

Nappali munkarendben, öt évfolyamon több mint 500 diák tanul. A korszerű idegennyelv-

oktatás és tanulás egyik formája a két tanítási nyelvű osztály, ahol tanulóink heti 18 órában 

tanulják a német nyelvet.  

Megszerezhető szakmai végzettségek 

Technikusi képzések 

Ágazat  Szakma neve, azonosító száma 

09. Gazdálkodás és menedzsment 

ágazat 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 0411 09 01 

09. Gazdálkodás és menedzsment 

ágazat 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 0411 09 02 

12. Informatika és távközlés ágazat Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus 5 0613 12 03 

15. Közlekedés és szállítmányozás 

ágazat 

Logisztikai technikus 5 1041 15 06 

13. Kereskedelem ágazat Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus  

5 0417 13 01 (Kereskedelmi logisztika szakmairány) 
 

Két tanítási nyelvű képzés (Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus – Kereskedelmi 

logisztika szakmairány) esetén a képzési idő 1+5év.  

A technikumi képzés előnyei: 

 10. évfolyam végéig ágazati szakmai alapismeretek. 

 Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz a 

tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a gimnáziumban. Az idegennyelv 

kivételével matematikából, magyarból és történelemből 12. osztályban előrehozott 

érettségi vizsgát lehet tenni. 

 Közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 

 A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 
 A nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan összóraszámban 

történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt egy nyelvből.  

 Nem kell 5. érettségi tantárgyat választani, mivel a szakmai vizsga lesz az ötödik 

érettségi tantárgy. 

 A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

 A szakképzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a tanulmányi 

eredménytől függ. 

http://www.kozgazdasagi.hu/
mailto:noszlopykszki@gmail.com
https://telekiblankabp.hu/wp-content/uploads/2019/10/Tur.pdf
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 A szakképzésben résztvevő tanulók ösztöndíjat kapnak, amelynek mértéke a tanulmányi 

eredménytől függ. 

Az 5 év elvégzése után egyszerre kapnak a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi 

oklevelet. 

A technikum 5 éves: 2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás 

A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit 

 

Forrás: https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf 

 

Válaszd Te is a Közgazt! 

 Piacképes technikusi végzettséget szerezhetsz, 

 Színvonalas közismereti és szakmai órák, 

 Emelt szintű érettségire felkészítés, 

 Tehetséggondozás, tanulmányi versenyek, felzárkóztatás. 

Weboldalunkon kívül az iskolánkkal kapcsolatos hírekről tájékozódhatnak Facebook 

oldalunkon is (www.facebook.com/ kszcnoszlopy). 

http://www.kozgazdasagi.hu/
mailto:noszlopykszki@gmail.com
https://ikk.hu/files/alapszakmak_a4.pdf
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