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A Kisvárdai Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikum és Dr. 

Béres József Kollégium felvételi tájékoztatója 

 

 

Elérhetőségeink: 

Címe: 4625 Záhony, Kárpát út 4. 

Email: titkarsag.zkando@gmail.com 

Honlap: https://kandozahony.hu/ 

 

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, amely emelt szintű érettségi vizsgának felel meg. A 

technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási felvételinél, a 

szakirányú továbbtanulásnál. Az öt év elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi 

bizonyítványt és a technikusi oklevelet, és még a nyelvvizsga megszerzésére is 

lehetőséged van. Szakképző intézményben a tanuló ösztöndíjra jogosult, mely ágazati 

alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, szakirányú oktatásban pedig a 

tanulmányi átlag függvényében alakul. Duális képzés esetén munkaszerződést ajánl a 

vállalat, vagyis jövedelmed lesz. 

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. 

https://kandozahony.hu/
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Sajátos nevelési igényű tanulók felvételijével kapcsolatos tudnivalók: 

Diszgráfiás, diszlexiás, diszkalkuliás tanulókat integráltan oktatunk. 

A 2023/24-es tanévben induló technikumi képzéseink bemutatása: 

Kötelező idegen nyelv angol vagy német 

 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

Vasútforgalmi szolgálattevő technikus 

5 év 

Intézményi kód: 4001 

 

• A szakmai utasításoknak megfelelően, vasutastársaival együttműködve, a hatáskörébe 

tartozó állomásokon és azok szolgálati helyein megszervezi a menetrendszerű 

vonatközlekedést, a biztonságos és hatékony tolatást. 

• Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseket ad az állomáson és a nyíltvonalon 

valamennyi forgalmi tevékenységet ellátó dolgozó részére 

• Szabályozza a forgalmat a szomszédos állomások viszonylatában az ott szolgálatot 

teljesítő forgalmi szolgálattevők, a nyílt pályán vonatfogadásra kötelezettek és szükség 

esetén a közlekedő vonatok személyzetének bevonásával. 

• Kiadott rendelkezései útján meghatározza az elvégzendő feladatokat és azok 

sorrendjét. 

• Tevékenységét a hagyományos, valamint a számítógéppel vezérelt elektronikus 

biztosítóberendezések és a vasúti informatikai rendszerek kezelésével végzi 

• Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vasúti közlekedés és szeretne aktív 

részese lenni a vasúti közlekedés mindennapi szervezésének és irányításának. 

 

 

Elektronika és elektrotechnika 

Közlekedésautomatikai technikus 

5 év 

Intézményi kód: 4002 

• A közlekedésautomatikai technikus a kötöttpályás közlekedési rendszerek — vasút, 
metró — szakembere. 
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• Üzemelteti a kötöttpályás közlekedési rendszerekben működő vasúti jelző- és 

biztosítóberendezéseket 

• Elvégzi a vasúti biztosítóberendezések mechanikus és villamos szerkezeti elemeinek 

tervszerű – technológiai utasításokban meghatározott fenntartását. 

• Elvégzi a vasúti biztosítóberendezések mechanikus egységeinek, és villamos 

áramköreinek tervszerű – technológiai utasításokban meghatározott – 

beszabályozását. 

• Üzemzavar esetén behatárolja és meghatározza a vasúti biztosítóberendezésekben 

keletkező hibákat, gondoskodik azok elhárításáról 

• Nemcsak a kötött pálya szerelmeseinek ajánlott, de remek választás mindazon fiatalok 

számára, akik érdeklődnek a vonatok biztonságos közlekedéséért felelős műszaki 

eszközök, intelligens közlekedésautomatikai rendszerek működése iránt. 

 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

Logisztikai technikus 

5 év  

Intézményi kód: 4003 
• 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. 

• Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos 

szervezőmunka, a logisztikai tervezés, szem előtt tartva az eredményességet és a 

hatékonyságot. 
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Rendészet és közszolgálat ágazat 

Közszolgálati technikus 

5 év 

Intézményi kód: 4004 
• A közszolgálati technikus részletesen megismerkedik a közigazgatási tevékenység-

terület szabályaival, sajátosságaival 

• A rendészeti, a magánbiztonsági tevékenység, valamint a rendvédelmi életpálya 

sajátosságaival, a leendő választott hivatás fontosabb szakmai elemeivel. 

• A gyakorlati képzés keretében a közigazgatási technikus megismerkedik 

kormányhivatalok tevékenység-rendszerének, a magánbiztonsági szolgáltató 

szervezetek, a büntetés-végrehajtás, a katasztrófavédelem-tűzoltóság, valamint a 

rendőrség tevékenységének legfontosabb elemeivel. 

• Ajánlott azon fiatalok számára, akik éreznek magukban elhivatottságot az 

államigazgatás, a közigazgatás, a közrend, a közbiztonság, a köz- és magánbiztonság 

területén az emberek mindennapi biztonságos életkörülményeinek biztosításához és 

fenntartásához. 

 

Kereskedelem ágazat 

Kereskedő és webáruházi  technikus 

5 év 

Intézményi kód: 4005 
• A kereskedő és webáruházi technikus szakma új távlatokat nyit a kereskedelem 

területén.  

• A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. 

• A szakképzett technikus az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett 

alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és a webáruházak 

működésével kapcsolatosan. 

• Kialakítja a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési- és 

kommunikációs politikáját; 

• Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet; 

• A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a 

kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai 

megvalósítását; 

• Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok 

lebonyolításában; 

• Azoknak ajánljuk, akik kereskedelmi vénával rendelkeznek, nyitottak a kereskedelem 

új formáira és az online világ szerelmesei. 


