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Hatévfolyamos 

gimnázium

Technikum 

7 szakmában



 Képzés belső kódja: 0401

 Képzési keret: 34 fő

 Angol, német és francia 

nyelv oktatása

Gimnázium
Hatévfolyamos gimnázium



Az új szakképzési struktúra alaprendszere



Technikum
A technikum 5 éves

2 év ágazati alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás

Technikumi képzés újdonsága, előnyei

A jelentkező:

- először ágazatot választ, amivel 2 évig ismerkedik

- a 10. évfolyam végén az ágazati alapvizsga után történik a 

szakmaválasztás

- a technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit

- matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen

nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, ugyanolyan óraszámban, mint a

gimnáziumban. Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával

zárul az oktatás, három tárgyból előrehozott érettségi lehetőséggel.



Technikumi képzés újdonsága, előnyei

- a nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen

ugyanolyan összóraszámban történik a nyelvtanulás, mint a

gimnáziumban, de itt egy nyelvből

- az utolsó (5. évben) kell idegen nyelvből érettségi vizsgát

tenni

- nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a

szakmai vizsga lesz az ötödik érettségi tantárgy

- a technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít

- az 5 év elvégzése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt

és a technikusi oklevelet.



Technikum
Tervezett osztályok 

GÉPÉSZET ÁGAZAT

5 0715 10 06 

Gépgyártás-technológiai technikus

Képzés belső kódja: 0402

Képzési keret: 17 fő

GÉPÉSZET ÁGAZAT

5 0715 10 05 

Gépész technikus (CAD-CAM)

Képzés belső kódja: 0403

Képzési keret: 17 fő



Technikum
Tervezett osztályok 

INFORMATIKA ÉS 

TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT

5 0612 12 03 

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Képzés belső kódja: 0404

Képzési keret: 17 fő

 Szakmai angol nyelv



EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

5 0913 03 04 

Gyakorló ápoló

Képzés belső kódja: 0405

Képzési keret: 17 fő

SZOCIÁLIS ÁGAZAT

5 0922 22 02 

Kisgyermekgondozó, -nevelő

Képzés belső kódja: 0406

Képzési keret: 17 fő

Technikum
Tervezett osztályok 



GAZDÁLKODÁS ÉS 

MENEDZSMENT ÁGAZAT

5 0415 09 01 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

 Képzés belső kódja: 0407

 Képzési keret: 17 fő

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 

ÁGAZAT 
5 1015 23 07 

Turisztikai technikus

 Képzés belső kódja: 0408 

 Képzési keret: 17 fő

Technikum
Tervezett osztályok 



Gépészet

Gépgyártás-technológiai technikus

Önállóan, vagy mérnöki irányítás-

sal részt vesz gépalkatrészek

technológiai tervezésében, gyár-

tásában, gépek, géprendszerek,

mechanikus berendezések mű-

ködtetésében, szerelésében, kar-

bantartásában és javításában.



Gépészet
Gépgyártás-technológiai technikus

 Meghatározza a gyártás technológiai adatait,

biztosítja a gyártóeszközök üzemeltetési

feltételeit.

 Irányítja az általa tervezett gyártási

folyamatot.

 Gyártás közben méréseket, ellenőrzéseket

végez.

 Megtervezi a gépek karbantartási folyamatait

és részt vesz azok végrehajtásában



Gépészet

Gépész technikus (CAD-CAM szakmairány)

 A CAD-CAM gépésztechnikus

feladata, hogy szakmai ismereteit

alkalmazva hatékony támogatója

legyen a gépipari tervezésnek és

gyártásnak.

 Képes ipari termékek modellezésére,

funkcionális megfelelőségük

vizsgálatára, valamint a szükséges

tervezési dokumentációk elkészítésére.



Gépészet

Gépész technikus (CAD-CAM szakmairány)

 Gyártási ismeretei alapján el tudja

végezni a forgácsolással előállítható

termékek egyetemes és CNC gépekkel

való megmunkálásának előkészítését.

 Gyártási gyakorlata alapján szükség

szerint tevékenyen részt tud venni a

gyártási folyamatban.



CNC tanműhely



Informatika és távközlés

Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus

 A Szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes

webes-, asztali és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni

és dokumentálni.

 Programozási feladatokat végez.

 A webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és

kezelését is elvégzi.

 Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben

résztvevő többi munkatárásával.



Egészségügy
Gyakorló ápoló

Kinek ajánljuk ezt a szakmát?

 Aki szeret emberekkel foglalkozni

 Akit érdekel a gyógyító és megelőző munka

 Aki szeret csapatban dolgozni és emberekkel beszélgetni

 Aki olyan szakmát szeretne szerezni, amivel gyorsan

munkahelyet tud találni



 A gyakorló ápoló az ápolói munkacsoport tagja.

 Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a

megváltozott fiziológiai szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a

különböző életkorú beteg embert fiziológiás és magasabb rendű szükségletei

kielégítésében.

 Eszközöket készít elő a

különböző eszközös és

laboratóriumi vizsgálatokhoz,

diagnosztikus és terápiás

beavatkozásokhoz,

kivitelezésükben segítséget

nyújt az egészségügyi team

Egészségügy
Gyakorló ápoló



Szociális ágazat – új
Kisgyermekgondozó, -nevelő

A kisgyermekgondozó, -nevelő feladata

elsősorban a gyermekek napközbeni ellátási

formáiban (bölcsőde, mini bölcsőde, családi

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, alternatív

napközbeni ellátás, napközbeni

gyermekfelügyelet) és egyéb gyermekjóléti és

gyermekvédelmi területen a 0-3 éves korú

gyermekek nevelése, gondozása.



Gazdálkodás és menedzsment 
Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó

szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő

részfeladatait önállóan végzi:

 könyvelési feladatokat lát el,

 számítógépes programokat használ,

 nyilvántartások vezetésében vesz részt,

 közreműködik egyes pénzügyi műveletek

előkészítésében és lebonyolításában.



 A turisztikai szervező utazási irodában

információt nyújt, útitervet készít,

menetjegyet, szállást foglal, és csoportos

utazást szervez.

 Marketing és értékesítési tevékenységet

végez, külföldi és belföldi partnerekkel

kapcsolatot tart, be- és kiutazásokat

szervez, értékesít.

 Útiterveket állít össze, menetjegyeket,

vouchereket állít ki.

Turizmus-vendéglátás
Turisztikai technikus

Turisztikai szervező szakmairány



Turizmus-vendéglátás
Turisztikai technikus

Turisztikai szervező szakmairány

 A turista ott-tartózkodásának ideje alatt bemutatja az adott desztináció

turisztikai palettáját, segít a turista tájékoztatásában, programjainak

szervezésében

 A turisztikai szervező kiválóan kommunikál magyar és idegen nyelven is.



Miért érdemes választani a 

„Nagyatádi Adyt”?

 Mert változatos a képzési kínálatunk.

 Mert teljesen felújított iskolaépületünkben, korszerűen felszerelt

tantermekben folyik az oktatás.

 Mert kiemelt figyelmet fordítunk az érettségire, szakmai vizsgákra és a

továbbtanulásra való felkészítésre.

 Mert a iskolánk volt diákjai kiválóan megállják a helyüket az

egyetemeken, munkahelyeken.

 Mert a tanárként visszakerülő volt diákok is biztosítékai a folyamatos,

magas színvonalú oktató és nevelő munkának.

 Mert iskolánk ECDL vizsgaközpont, ezért helyben lehet vizsgát tenni.



Rendezvényeink



Rendezvényeink



Az iskola neve 

Kaposvári SZC Nagyatádi Ady Endre 

Technikum és Gimnázium

Igazgató

Cseh Tamás Attila

Levelezési címe

7500 Nagyatád, Dózsa György u. 13.

Tel. és fax: +36-82/553-042

E-mail: info@ady-nagyatad.hu

Web: http://www.ady-nagyatad.hu

OM: 203027/026

mailto:info@ady-nagyatad.hu
http://www.ady-nagyatad.hu/

