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1 Technikumi oktatás előnyei: 

A technikum 5 éves képzés, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség 
megszerzésével zárul. 

A technikum a minőségi szakmai oktatás helyszíne. A megszerezhető technikusi 
szakképzettség középvezetői szintű ismereteket biztosít, az ötéves képzés egyesíti a 

gimnázium és a szakmatanulás előnyeit.  

Matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből ugyanazt a 
tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítanod, mint a gimnáziumban. 

Ezekből a közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. 

A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, mivel a 
szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod 

kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga 
megszerzésére is lehetőséged van.  

A technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a 
szakirányú továbbtanulásnál.  

A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít. 

 

• Nem kell már most a beiratkozásnál szakmát választanod, elég, ha tudod, mely 
ágazat érdekel. 

• Gyakorlatorientált oktatásban veszel részt. 

• Minden tanuló ösztöndíjat kap, amelynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ. 
Úgy lehetsz középiskolás, hogy kapsz ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig 
munkaszerződést ajánl a vállalat, vagyis jövedelmed lesz. 

• Egy jól megválasztott szakmával gyorsan elérhetővé válhat az anyagi függetlenség. 

• Nem kell elhelyezkedési nehézségektől tartanod, hiszen a technikusok iránt mindig 
nagy a kereslet. 

• A szakirányú továbbtanulásnál előnyt élvezel, ha van technikusi végzettséged.  

• A technikum a mérnökképzés előszobája. 

• Ha mestere szeretnél lenni egy szakmának, és magasabb szintű tudást szeretnél, 
akkor technikumban a jövőd. 

 

 

A TECHNIKUM a jövő lehetősége, élj vele Te is! 
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2 A Kiskunfélegyházi Közgében választható ágazatok: 

2.1 Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

A szakmaterület a közgazdasági és az ügyviteli területeket foglalja magában. A képzések az 
irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai 
ismereteket nyújtanak a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő, szolgáltató 

vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő gazdasági és 

ügyviteli szakember utánpótlást. 

2.1.1 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (tagozatkód: 5001) 

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. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Precizitás, pontosság, rendszerszemlélet, rugalmasság, szabálykövetési hajlandóság, jó 
kommunikációs készség, problémamegoldó készség, csapatmunka, szervezőkészség, 
felelősségtudat, folyamatos önfejlesztési igény. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését; 

• képes a számítógépes ügyviteli programok használatára; 

• ismeri és használja a kommunikációs csatornákat; 

• képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív 
feladatok ellátására; 

• elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos 
feladatokat; 

• ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus 
ügyintézési feladatokat; 

• részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében; 

• közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében; 

• ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat; 

• számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el; 

• munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és 
rendszerez. 

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. 
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2.1.2 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (tagozatkód: 5002) 

A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak 
végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatainak ellátásában, 
közreműködik a mikro-, kis- és középvállalkozások számviteli és pénzügyi feladatainak 
ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, 
ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Agilis, jó kommunikációs képesség, problémamegoldó- és szervezőképesség, csapatmunka, 
felelősségtudat, nyitottság az informatikai eszközök használatára. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a 
rábízott adminisztratív feladatokat; 

• irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el; 

• kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít, 
szerkeszt, kezel; 

• vezeti a vállalkozások nyilvántartásait; 

• közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében; 

• részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban; 

• feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket; 

• közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében; 

• előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat kezeli 
és rendszerezi; 

• kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel; 
szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez. 

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 – elsősorban kis- és 
középvállalkozásoknál – ügyintézőként, de akár továbbtanulhat a gazdasági felsőoktatásban 
vagy magasabb szintű képesítést szerezhet, mint pl. mérlegképes könyvelő, adótanácsadó, 
banki szakember, vámszakember. 
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2.2 Informatika és távközlés ágazat: 

2.2.1 Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető technikus (5004) 

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként 
helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, 
valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Rendszerszintű gondolkodás, alapszintű informatikai és hálózati ismeretek, ügyfélközpontú 
hozzáállás, problémamegoldó készség és együttműködési készség. 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

• képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és 
kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni; 

• elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási 
munkáit; 

• ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását; 

• képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes 
szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására; 

• ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos 
feladatokat; 

• képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti 
feladatait elvégezni; 

• elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek 
telepítését és konfigurálását; 

• felhőszolgáltatásokat kezel. 

Ajánlott minden fiatal számára, akit az informatikai eszközök működtetése, karbantartása 
érdekel, aki tud és szeret más csapatokkal együttműködni, és támogatóként kész részt venni 
egy informatikai rendszer üzemeltetésében. 

Az itt végzett szakemberek gyorsan képesek elhelyezkedni- bankoknál, vállalkozásoknál, 
kormányhivatalnál, önkormányzatoknál, honvédségnél, rendőrségen-, mivel keresett 
szakemberek a munkaerőpiacon. 

Továbbtanulásukhoz jelen képzés biztos alapot ad. 
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2.3 Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

2.3.1 Logisztikai technikus (tagozatkód: 5003) 

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. 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

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; 

• elvégzi a raktárkezeléssel és vezetéssel 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 fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, 
a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és hatékonyságot. 

Az ágazatban oktatott szakképesítések megszerzésével a végzett fiatalok a közlekedés és a 
szállítmányozás különböző területein tudnak elhelyezkedni - úgymint hajózási terület, vasúti, 
légi és közúti fuvarozással összefüggő területek, szállítmányozás, logisztikai szervezés, 
komplex munkakörökben. 

A tanulók számára lehetőség van a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására is. 
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2.4 Turizmus-vendéglátás ágazat 

2.4.1 Turisztikai technikus (5005) 

Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, 
értékesítési, ügyintézői, információs munkát, miközben magas szinten kommunikál a 
vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.  

Választható szakmairányok:  

• Turisztikai szervező szakmairány 

• Idegenvezető szakmairány 

KOMPETENCIAELVÁRÁS 

Jó kommunikáció szóban és írásban, érdeklődő, nyitott, vállalkozó szellemű beállítottság, 
szervező-, kezdeményező- és együttműködő képesség, 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, 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. 

 


