A Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán
Közlekedési Szakgimnáziuma és Dr. Béres József
Kollégiumának felvételi tájékoztatója

Elérhetőségeink:
Címe: 4625 Záhony, Kárpát út 4.
Email: titkarsag.zkando@gmail.com
Honlap: www.zkando.hu
Iskolánk szakgimnázium, amely azt jelenti, hogy az általad választott
képzésnek megfelelően a közismereti tantárgyak mellett szakmai
tantárgyakat is fogsz tanulni. A 12. év végén érettségi bizonyítványt és (OKJ)
mellék-szakképesítést szerezhetsz, +1 év elvégzésével pedig a magasabb
szintű (OKJ) fő szakképesítés tulajdonosa lehetsz.
Kollégiumi elhelyezést ingyenesen biztosítunk a férőhelyek függvényében.
A felvételi eljárásban a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi átlagot vesszük
figyelembe, és ez alapján rangsorolunk.
Sajátos nevelési igényű tanulók felvételijével kapcsolatos tudnivalók:
Diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás és BTMN tanulókat integráltan oktatunk.
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A 2019/2020-as tanévben induló szakgimnáziumi képzéseink bemutatása:
Kötelező idegen nyelv angol vagy német

KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS LOGISZTIKA ÁGAZAT
Logisztikai- és szállítmányozási ügyintéző
4+1 év

Intézményi kód: 4001
•
•
•
•
•

Feladataid közé fog tartozni a logisztikai tevékenységek tervezése,
lebonyolítása.
Megtervezheted az áru legideálisabb szállítási módját és útvonalát.
Kapcsolatot tarthatsz a fuvarozókkal, közlekedési hatóságokkal,
szervezetekkel.
Szállítmányozási szerződéseket és szállítmánybiztosítási ajánlatot
készíthetsz.
Kivizsgálhatod az árukárokat és a fuvareszközöket, és intézheted a
kárügyeket.

Választható mellékszakképesítés:
•
•
•

Pénzügyi ügyintéző
Vállalkozási ügyintéző
Vámügyintéző

Vasútforgalmi szolgálattevő
4+1 év

Intézményi kód: 4002
•
•
•
•

Részt vesz a vonatok közlekedésének szervezésében
irányítja az állomások szerelvénymozgatási feladatait
megelőzi és elhárítja a forgalmi zavarokat
munkáját a vasútállomásokon végzi.

Választható mellékszakképesítés: Váltókezelő
•

A forgalmi szolgálattevővel együttműködve az utasítások előírásainak
és a technológiák betartásával végzi a váltók, jelzők, sorompók
kezelését.

•

Végrehajtja a vonatközlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket,
biztosítja a normál üzemi körülményeket.
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KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT
Vám- jövedéki és termékdíj ügyintéző
4+1 év

Intézményi kód: 4003
•
•
•
•

Vámszakmai és jövedéki feladatokat ellát
kezeli az ehhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, rendszereket
és a keletkezett iratanyagokat
aktívan közreműködik a hatóság által lefolytatott ellenőrzések
lebonyolításánál.
munkáját a vámügynökségen végzi.

Választható mellékszakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens
•

•

Alkalmas mind a versenyszféra, mind az állami/önkormányzati szektor,
mind a civil szervezetek esetében olyan munkakör ellátására, amelyik a
szervezetek szakmai működéséhez és finanszírozásához kapcsolódó
hazai és/vagy Európai Uniós támogatásokat források igénybevételét
készíti elő, illetőleg segédkezik ezen források megszerzésében és
pénzügyi lebonyolításában.
Az egyes támogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat nem
csak a potenciális pályázói oldalon, hanem a támogatásokat kezelő
szerveztek (ún. közreműködő szervezetek) esetében is képes ellátni.

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT
Közszolgálati ügykezelő
4 év

Intézményi kód: 4004
•
•
•
•
•

Közveszély esetén a szakmai szabályok szerint intézkedik
Irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket,
berendezéseket kezel
Rendkívüli események alkalmával, szükséghelyzetekben, közveszély
elhárításában intézkedik
Ellenőrzi a közterület jogszerű, engedélyhez kötött használatát.
Megtanulja alkalmazni a támadáselhárító eszközöket és a kényszerítő
testi erőt a szakmai szabályok szerint.
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