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Gazdálkodás és menedzsment
(pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy

5 év

52 fő

vállalkozási ügyviteli ügyintéző)

6002

Közlekedés és szállítmányozás
(logisztikai technikus)

5 év

32 fő

6003

Informatika és távközlés
(szoftverfejlesztő és – tesztelő)

5 év

32 fő

6004

Kereskedelem
(idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
technikus)

5év

32 fő

Megjegyzés

Az öt év alatt az érettségire és a szakmai
vizsgafelkészítés mellett ágazatonként eltérő
természettudományos tantárgyat is tanulnak
diákkaink, mint fizika vagy földrajz a
szakirányú továbbtanulást elősegítve.

6001

Felvehető
létszám

Ágazat (és a megszerezhető
szakma) megnevezése

Képzési idő

kód

A 2022/2023. TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK

Felvételi követelmények:
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség (8 általános)
A hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi tanulmányi eredményt
(különösen matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból)
vesszük figyelembe.
A 6004 kóddal jelölt ágazatban tekintettel arra, hogy egyes szakmai tantárgyakat angol nyelven
tanulnak, ajánlott az A2-es szintű angol nyelvismeret.

Az új képzési szerkezet jellemzői:



4. év végén (12. évfolyam) közismereti előrehozott érettségi vizsga:
magyar nyelv és irodalom, történelem. matematika tantárgyakból
5. év végén (13. évfolyam) idegen nyelvi érettségi vizsga, érettségi végzettség
és szakmai vizsga – választott szakmából technikusi oklevél





technikusi vizsga (szakképesítés) egyben emeltszintű szakmai tantárgyi érettségivel egyenértékű
a választott idegen nyelv és a szakmai idegen nyelv magas óraszámú
iskolánkban angol nyelvű nyelvvizsgahely működik (+28 pont)



felsőoktatásban való továbbtanulásnál az érettségi végzettség mellett előnyt jelent a szakképesítés,
melyért felvételi többlet pont jár (+32 pont), az elsajátított ismeretek felsőoktatásban beszámíthatók,
keridetekre válthatók

Képzések rövid bemutatása:
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Ajánlott minden fiatal számára, aki precíz és pontos a feladatai ellátásában, rendszerben gondolkodik, érdeklik a
gazdasági folyamatok, szereti a gyakorlatias feladatokat.
A szakképzettséget végzettek a gazdasági terület széles körében tudnak elhelyezkedni, vagy továbbtanulhatnak a
gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű szakképzettséget is szerezhetnek, mint pl. mérlegképes könyvelő,
vámszakember, adótanácsadó, banki szakember.

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső folyamata, azokhoz kötődően szívesen lát
el ügyviteli feladatokat. A szakképzettséggel rendelkező elhelyezkedhet a gazdasági szférában ügyintézőként, de akár
továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban, vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő,
adótanácsadó, banki szakember, vámszakember.

Logisztikai technikus
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, a logisztikai tervezés,
szem elött tartva az eredményességet és hatékonyságot. A szakképzettséggel rendelkező feladata 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 tevékenységeket.

Szoftverfejlesztő és - tesztelő
Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai szoftverek világa nemcsak vonz, hanem azok fejlesztése,
tökéletesítése is érdekel. A szakképzettséggel rendelkező képes webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervezni,
fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi.
Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával.

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az idegen nyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett nyitott, érdeklődő
és szívesen vesz részt csapatmunkában. Érdekli a kereskedelmi-műszaki-gazdasági terület. A szakképzettséggel
rendelkezők kereskedelmi és gazdasági területen (beszerzés, gyártás, értékesítés) felmerülő folyamatokat, illetve
munkaügyi, pénzügyi és számviteli feladatokat lát el idegen nyelven.

13. évfolyam után választhatsz:




továbbtanulsz a felsőoktatásban,
továbbtanulsz itt a Radnótiban,
elhelyezkedsz, munkába állsz.

