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TECHNIKUM (Szakgimnázium új elnevezése)

7110

7120

S za kma cso port /
Ágaza ti b esorolás

Szociális
Informatika és távközlés

E: Egészségügyi alkalmassági követelmény
P: Pályaalkalmassági követelmény

Technikusi végzettség

TECHNIKUMI képzések
Képzési idő: 5 év
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után)
7110 SZOCIÁLIS ágazat
Kommunikáció, tanulásmódszertan, önismeret órák keretében
fejlesztjük a kapcsolatteremtő-készséget, megalapozva ezzel a
szakmai rátermettséget. A tanulók jártasságot szereznek a
társadalomismeret, szociálpolitika és a pszichológia területén.
Megismerik a szociális ellátórendszer minden területét,
gyakorlatban tapasztalják meg a szakmai feladatokat.
7120 INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ágazat
A tanulók elsajátítják az informatikai és az alkalmazott
számítástechnika ismereteket. A gyakorlatban ismerik meg
a hardvertechnikai, információtechnológiai szakmai
sajátosságokat, hálózatok kiépítését. Adatbázis - és
szoftverfejlesztésben,
programozásban
jártas
szakemberekké válnak. Megismerik a multimédia,
számítógépes grafika és képszerkesztés technikáját, és a
gépírást.
7130 GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazat
Közgazdaságtan, pénzügy, adózás, számvitel, elméleti és
gyakorlati órákon a gazdasági élet működésének elveit,
vállalkozások működtetésével kapcsolatos tevékenységeket
ismerik meg a tanulók. Nagy gyakorlatot szereznek a
könyvelőprogram kezelésében és az elektronikus
adóbevallások készítésében, gépírásban. Könyvvezetési és
beszámoló készítési, adózási, vállalkozás finanszírozási,
társadalombiztosítási és bérszámfejtési, gyakorlatra tesznek szert.
7140 KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS és
LOGISZTIKA ágazat
Az ügyvitel, közlekedés üzemvitel, marketing,
szállítmányozási ismeretek elméleti és gyakorlati
ismeretein keresztül megtanulják a tanulók a logisztikai
tevékenységek tervezését, lebonyolítását, a logisztikai
rendszerrel kapcsolatos vezetői munka támogatását,
valamint
a
szállítmányozási
tevékenységek
összehangolását, tervezését és irányítását.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA képzései
Képzési idő: 3 év, duális szakképzési rendszerben.
A szakképesítés megszerzése után lehetőség van 2 év alatt érettségi vizsga megszerzésére.
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8. osztály után)
Csak iskolarendszerben megszerezhető, piacképes szakképesítések.
Elméleti és gyakorlati képzések aránya: 30 % - 70 %
Gyakorlati helyet az iskola biztosítja.
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7051 KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ
Kereskedelem ágazat 3 éves képzése. A kereskedelmi értékesítő a
korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a
vásárlókat. Értékesítési stratégiája a vevői igényeken alapul,
tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére,
készletkezelésére, állagmegóvására.
7052 ÉPÜLET- ÉS SZERKEZETLAKATOS
Fémes anyagból, főként acélból készült lemezek, idomok, csövek,
vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és
ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti
fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.
Tanulmányozza és értelmezi a munkafolyamatokra, eszközökre,
technológiákra vonatkozó dokumentációkat, terveket. Ismeri a
szakrajz jelöléseit, a nézeteket, metszeteket. Megfelelő
anyagismerettel rendelkezik. Gépipari alapméréseket végez, ezek
alapján előrajzolni tud. Biztonsággal használja az alapvető kéziszerszámokat és
kisgépeket.
7053 GÉPI ÉS CNC FORGÁCSOLÓ
Műszaki rajz alapján, a megmunkálandó anyag ismeretében
megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való
gyártását, meghatározva az ehhez szükséges gépeket, eszközöket
és technológiai adatokat. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási
jellemzőket
és
legyártja
a
munkadarabot.
CNC
megmunkálógépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a
munkadarab befogó- és továbbító eszközöket. Programot ír és
tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. A
gép felszerszámozását követően hagyományos vagy CNC gépen alkatrészt gyárt.

7054 HEGESZTŐ
A hegesztő különálló szerkezeti elemként
készült
gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít,
különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. A
hegesztés során a munkadarabokat hővel, nyomással vagy
mindkettővel egyesíti oly módon, hogy a munkadarabok között
nem oldható fémes vagy nem fémes kapcsolat jön létre. Pontos,
önálló szabálykövető magatartással tanulmányozza és értelmezi a
munka tárgyára, céljára és a technológiára vonatkozó
dokumentumokat. Ismeri és biztonsággal használja a kézi és
kisgépes
fémalakító
műveletekhez használatos
gépeket,
mérőeszközöket, védőfelszereléseket.

szerszámokat,

7055 IPARI GÉPÉSZ
Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása,
karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel
összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatok, beüzemelési és adminisztrációs
tevékenységek végzése.

7071
7072
7073
7074

1+2év
1+2év
1+2év
1+2év

12
12
12
12

Alkalmassági
követelmény

Asztalosipari szerelő
Sütőipari- és gyorspékségi munkás
Lakástextil- készítő
Fémipari gyártás előkészítő

Felvehető
létszám

szakképesítés megnevezés

Képzési idő
(év)

Tagozat
kódja

SZAKISKOLAI képzések
SZAKISKOLA

E
E
E
E

Gyakorlati
oktatás

az iskola
biztosítja

Befejezett 8. osztályra épülő speciális szakképzés keretében a jelentkezők három év (előkészítő 1 év
+ 2 év) vagy előkészítő év nélkül 2 év alatt szerezhetnek rész-szakképesítést. A képzésre csak az F70es BNO-kóddal rendelkező sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezhetnek.

NYÍLT NAPJAINK
Technikum: 2020. november 12-én 8-13 óráig
Szakképző iskola: 2020. november 11-én 8 órától
Valamennyi jelentkező tanuló számára igény esetén ingyenes kollégiumi
elhelyezést tudunk biztosítani.

