Érettségi utáni képzés!
Felnőttképzés!
2021/2022. tanév
Érettségire épülő 2 éves képzés
A képzésre azok jelentkezését várjuk, akik gimnáziumban, technikumban, vagy szakgimnáziumban
érettségiztek és két év alatt szeretnének szakképesítést szerezni.

Szakképesítések:
Részletes tájékoztató

Jelentkezési lap –
Tanulói jogviszony

Jelentkezési lap –
Felnőttképzés (25 év felett)

Logisztikai technikus
Kereskedő és webáruházi technikus
Idegen nyelvű ipari és
kereskedelmi technikus

Jelentkezési lap 2 éves
képzésre

Jelentkezési lap - felnőttképzés

Középfokú szakképesítés – 2 éves
A képzésre érettségi vizsgával nem rendelkező jelentkezőket is várunk, akik szeretnének a
kereskedelemben elhelyezkedni.

Szakképesítések:
Részletes tájékoztató
Kereskedelmi értékesítő

Jelentkezési lap –
Tanulói jogviszony
Jelentkezési lap 2 éves
képzésre

Jelentkezési lap –
Felnőttképzés (25 év felett)
Jelentkezési lap - felnőttképzés

Ágazati szakmai érettségire épülő 1 éves képzés
(előzetes tudásbeszámítással)
A képzést azoknak ajánljuk, akik technikumban vagy szakgimnáziumban 2020-ban vagy 2021-ben ágazati
szakmai érettségi vizsgát tettek, és technikusi végzettséget kívánnak szerezni a 13. évfolyam
elvégzésével.

Szakképesítések:
Részletes tájékoztató
Logisztikai technikus
Kereskedő és webáruházi technikus

Jelentkezési lap – Tanulói jogviszony
Jelentkezési lap 1 éves képzésre

Logisztikai technikus (5 1041 15 06)
Érettségire épülő képzés
Az ágazat megnevezése: Közlekedés és szállítmányozás
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Iskolai előképzettség: érettségi
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nincs

Logisztikai technikus, mint szakma:
A logisztikai technikus összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az
árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket.
A logisztika területén a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek
beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi.
Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag átvételét és kiadását, elvégzi a
komissiózás és az expediálás műveleteit.
Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai
tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot tart a belföldi és
a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és megfelelő szervezéssel gazdaságos,
biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít meg.
Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat is ellát.

A képzés szerkezete és tartalma:
Képzési idő:

2 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

160 óra

A felvett tanulók az első félévben Kereskedelem ágazati alapoktatáson vesznek részt, mely a félévi
követelmények teljesítése után az ágazati alapvizsga letételével zárul.
A további három félévben a szakmai vizsgára készülnek az alábbi tanulási területeken:
•
•
•
•

Közlekedés
Szállítmányozás
Raktározás
Logisztika

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Kereskedő és webáruházi technikus
(5 0416 13 03)
Érettségire épülő képzés
Az ágazat megnevezése: Kereskedelem
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Iskolai előképzettség: érettségi
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Kereskedő és webáruházi technikus, mint szakma:
A kereskedő és webáruházi technikusi képzés, olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely teljesen új
távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a digitalizáció vagy a technológiai
újítások az áruforgalom területén.
A szakképzett technikus kereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom lebonyolítása,
az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B, a B2C kereskedelmi és webáruházi értékesítést.
A vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi ismereteket, melynek
következtében képes kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és
kommunikációs politikáját. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a
nyilvántartással, az vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével kapcsolatos adminisztratív
feladatokat.
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. Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait
környezettudatosan, a fenntarthatóság jegyében végzi.

A képzés szerkezete és tartalma:
Képzési idő:

2 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra
A felvett tanulók az első félévben Kereskedelem ágazati alapoktatáson vesznek részt, mely a félévi követelmények
teljesítése után az ágazati alapvizsga letételével zárul.
A további három félévben a szakmai vizsgára készülnek az alábbi tanulási területeken:
•
•
•

A kereskedelmi egységek általános működtetése
E-kereskedelem / Digitális világunk
Marketing

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus
(5 0417 13 01)
Érettségire épülő képzés
Az ágazat megnevezése: Kereskedelem
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Iskolai előképzettség: érettségi
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, mint szakma:
Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakember szerződéseket készít elő, hivatalos
levelezést, reklamációs ügyintézést és marketinggel kapcsolatos tevékenységet végez.
Jól érthetően, az etikett szabályokat betartva kommunikál magyarul és idegen nyelven is, kezeli az
esetleges konfliktusokat, megoldja a felmerülő problémákat. Raktári készletet kezel, áruátvételt,
komissiózást, expediálást és anyagmozgatást végez, az előírások alapján kezeli a veszélyes árukat, részt
vesz a leltározás előkészítésében, lebonyolításában, a leltározással és selejtezéssel kapcsolatos
dokumentáció elkészítésében.
Ezen ismeretei képessé teszik vezetői pozíciók betöltésére kis- és nagyvállalatoknál egyaránt. A
beszállítókkal, vevőkkel és egyéb üzletfelekkel történő kapcsolattartás, illetve a külkereskedelmi
szerződések és a fuvarokmányok előkészítése során az idegen nyelv használata szükséges.

A képzés szerkezete és tartalma:
Képzési idő:

2 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

160 óra

A felvett tanulók az első félévben Kereskedelem ágazati alapoktatáson vesznek részt, mely a félévi
követelmények teljesítése után az ágazati alapvizsga letételével zárul.
A további három félévben a szakmai vizsgára készülnek az alábbi tanulási területeken:
•
•
•
•
•

Beszerzési és értékesítési folyamatok
Általános gyártmány- és gyártástervezési folyamatok
Munkaügyi folyamatok
Pénzügyi és számviteli ismeretek
Projektmenedzsment

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

Kereskedelmi értékesítő
(4 0416 13 02)
Az ágazat megnevezése: Kereskedelem
Ágazati alapoktatás megnevezése: Kereskedelem ágazati alapoktatás
Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges

Kereskedelmi értékesítő, mint szakma:
Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos komplex értékesítői feladatokat. A
különböző szakterületen működő kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat.
Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel.
Kommunikációja az asszertív kommunikációra épül, amelynek során korszerű eladói technikák
alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat.
Közreműködik az árubeszerzés folyamatának lebonyolításában. Ellátja az eladásra kerülő áruk
átvételével, raktározásával, készletezésével, állagmegóvásával kapcsolatos feladatokat. Az áruk
értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével segíti a kereskedelmi
egység működését.
Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a kereskedelmi egységében
használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját
segítő analóg és digitális berendezéseket, eszközöket.

A képzés szerkezete és tartalma:
Képzési idő:

2 év

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

140 óra

A felvett tanulók az első félévben Kereskedelem ágazati alapoktatáson vesznek részt, mely a félévi
követelmények teljesítése után az ágazati alapvizsga letételével zárul.
A további három félévben a szakmai vizsgára készülnek az alábbi tanulási területen:
•

Kereskedelmi egység működtetése

Forrás: https://szakkepzes.ikk.hu/kkk-ptt

