Békéscsabai SZC Kemény Gábor Technikum
5600 Békéscsaba, Gábor köz 1.
OM kód: 203029/003
8. osztály után induló technikumi osztályok kódjai
0201 Gépjármű mechatronikai technikus (specializált gép- és járműgyártás ágazat)
48 fő
0202 Logisztikai technikus (közlekedés és szállítmányozás ágazat)
32 fő
0203 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus (közlekedés és szállítmányozás ágazat)
16 fő
Belügyi rendészeti fakultáció (választható mindkét ágazatban)
(rendvédelem, határrendészet, katasztrófavédelem)
A tanulmányi területek leírásai:
0201 Gépjármű mechatronikai technikus - Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Szakmairány: Szervíz
Közúti jármű (személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz) javító és karbantartó szervizekben
dolgozik, munkát irányít. Munkafelvételi tevékenységet végez, illetve irányít. A járművek
hibáit diagnosztizálja. Több javítástechnológia közül kiválasztja a műszaki szempontból
legjobban alkalmazható megoldást az adott járműre. Szakszerűen és a legújabb
járműtechnikai kompetenciák birtokában, a járműveken karbantartási és javítási műveleteket
végez, illetve irányít. Árajánlatot ad, alkatrészt rendel (az ügyféllel egyeztetve). Kezeli a
járműben található kódolt egységeket a jármű üzembe helyezésekor, illetve javítását követően
azok élesztéséről gondoskodik. A folyamatok közben és után diagnosztikát végez,
naprakészen ismerve a diagnosztikai műszereket és méréstechnikákat, valamint annak
kiértékelési eljárásait, módszereit. A diagnosztikát használva, járműveket készít fel (illetve a
felkészítést irányítja) hatósági műszaki vizsgára. A munkák után a járművet szakszerű
magyarázattal átadja az ügyfélnek. Ügyfélkezelést és készletgazdálkodást végez.
Szakmairány: Gyártás
A gyártási folyamatban, autóipari környezetben minőségellenőrzést végez, majd ellenőrzi a
gyártósorról lekerülő járműveket. Legkorszerűbb technológiájú járművek gyártásában vesz
részt. Kezeli a járműveket, azok rendszereit és üzembe helyezi. Megállapítja a mechanikai és

elektromos hibákat és zavarokat, ehhez automatikus mérő- és vizsgáló rendszereket,
programokat használ. Mechanikus és elektromos alkatrészeket össze és szétszerel, valamint
ellenőriz. Járműveket és rendszereket javít és beállít. Hibákat és zavarokat keres, mér, mérési
eredményeket értékel. Korszerű diagnosztikai eszközöket, speciális és célszerszámokat
használ. A munkahelyi logisztikai ismereteket alkalmazza. Működteti a munkavégzéshez
szükséges gépeket, berendezéseket, diagnosztikai és mérőeszközöket. A gyártási folyamatokat
koordinálja, irányítja, felügyeli, vezeti.

0202 Logisztikai technikus – Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Logisztika és szállítmányozás
A logisztikai technikus (Logisztika és szállítmányozás szakmairányban) 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.
Szakmairány: Vasúti árufuvarozás
A logisztikai technikus (Vasúti árufuvarozás szakmairányban) irodai környezetben átveszi az
ügyféltől a vasútikocsi megrendeléseket és elvégzi a megrendelések visszaigazolását. Kiállítja
és jóváhagyja a küldemény továbbításához szükséges belföldi és nemzetközi forgalmú
fuvarleveleket. Az ügyfél által átadott fuvarlevél adatokat rögzíti az intraneten és a belső
informatikai rendszerben, szükség esetén kiegészíti azokat. Kapcsolatot tart az ügyfelekkel, a
társszervezetek munkatársaival és megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és
minőségi szolgáltatást valósít meg. A fuvarozás lebonyolításához szükséges szerződéseket
megköti, rendelkezésre bocsátja a megfelelő fuvarozási eszközt, az áru továbbításához

szükséges vámtevékenységeket elvégzi, döntés-előkészítéshez elemzést végez, javaslatot tesz
a menedzsment részére. Rakodó helyeken ellenőrzi a rakodási szabályok betartását, szükség
esetén eljár a rakodási rendellenesség megszüntetésénél. Elvégzi a feladó által kért
szolgáltatásokat és a vonatfelvételt. Figyelemmel kíséri a menetrendszerinti vonatközlekedést,
koordinálja a vonatok, küldemények kezelését végző munkavállalók tevékenységét.

0203 Közlekedésüzemvitel-ellátó technikus – közlekedés és szállítmányozás ágazat
Szakmairány: Közúti
Megtervezi és megszervezi az árufuvarozással és a személyszállítással kapcsolatos teendőket,
valamint a hozzájuk kapcsolódó komplex feladatokat. Előkészíti a fuvareszközöket
személyszállításra, illetve árufuvarozásra. Beszerzi a közúti árufuvarozással és vagy
személyszállítással

összefüggő

okmányokat,

bizonylatokat

és

dokumentumokat.

Fuvarokmányokat, menetjegyeket kiad, ellenőriz. Használja a folyamatokat támogató
számítógépes

rendszereket,

informatikai

hálózatokat

(értékesítés,

utastájékoztatás,

forgalomirányítás, árukövetés). Kapcsolatot tart a közúti közlekedési hatóságokkal,
szervezetekkel.

Együttműködik

társosztályokkal,

a

közlekedésüzemvitelben

érdekelt

kollégákkal és gépkocsivezetőkkel. Betartja és betartatja az ágazatra vonatkozó jogszabályi
előírásokat, a nemzetközi egyezményeket és megállapodásokat. Végzi a járművekkel,
utasokkal, áruk szállításával összefüggő esetleges kárügyek és panaszok intézését, valamint a
balesetek kapcsán felmerülő teendőket. Szervezi a járművek műszaki, biztonsági
ellenőrzésével, karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat. Alapszintű nemzetközi
kereskedelmi ügyleteket és vámkezeléseket lát el. A nemzetközi fuvarfeladatok,
személyszállítás tervezése és szervezése során idegen nyelven kommunikál, melynek
keretében – szóban és írásban – megérti és használja az idegen nyelvű szakmai kifejezéseket.
Szakmairány: Vasúti
Felelős és sokrétű munkakört lát el, amelynek során – együttműködve munkatársaival –
megtervezi és lebonyolítja a vasúti fuvarozást és/vagy személyszállítást, valamint elvégzi a
hozzájuk

kapcsolódó összetett

feladatokat.

Adatokat

szolgáltat

a

személyszállítás

adminisztrációs és irányítási feladataihoz. Beszerzi a személyszállítással összefüggő
dokumentumokat. Menetjegyeket kiad, ellenőriz, használja a folyamatokat támogató
számítógépes

rendszereket,

informatikai

hálózatokat

(értékesítés,

utastájékoztatás,

forgalomirányítás). Kapcsolatot tart a közlekedési hatósággal és a vasúti szervezetekkel, azok
illetékes munkatársaival. Betartja és betartatja a vasúti fuvarozást és személyszállítást érintő
jogszabályi előírásokat, illetve a nemzetközi egyezmények és megállapodások normaelemeit.
Végzi a járművekkel és utasokkal összefüggő esetleges panaszok, károk és balesetek kapcsán
felmerülő

teendőket.

Szervezi

a

járművek

műszaki,

biztonsági

ellenőrzésével,

karbantartásával, javításával összefüggő feladatokat. A nemzetközi személyszállítás
szervezése és kivitelezése során hatékony szóbeli és írásos kommunikációt folytat az
érintettekkel.
Szakmairány: Hajózási
Munkahelyi vezetője és a jogszabályi előírások alapján végzi a hajózási vállalkozás napi
tevékenységének irányítását, szervezését, a vállalkozás hajózási profiljának megfelelően
anyagok,

eszközök

beszerzését,

szolgáltatások

értékesítését.

Fedélzeti,

gépházi,

hajóvillamossági ismeretei alapján szervezi a hajók, úszóművek, tanúsítvány köteles, gépi
berendezések időszakos felülvizsgálatát, szemlék, vizsgálatok lebonyolítását. Munkaügyi,
képesítési,

egészségügyi

nyilvántartásokat

vezet,

személyzeti

beosztásokat

készít.

Táblázatkezelő, szövegszerkesztő és ügyviteli programokat, felhasználói szinten alkalmaz.
Angol nyelven ügyfelekkel középszinten kommunikál. Szerződéseket, munkaügyi, beszerzési,
értékesítési dokumentumokat készít elő. Matrózvizsgát tesz, tud vízből menteni, kisgéphajót
vezetni. Az üzemeltetési vezető irányítása alapján kapcsolatot tart a hatóságokkal, eljár a
hatósági

ügyfélszolgálatokon.

Az

alapvető

hajózásra

és

üzemeltetésre

vonatkozó

jogszabályokat ismeri, betartja és betartatja. Képes saját hajózási vállalkozás alapítására,
üzemeltetésére.
Szakmairány: Légi
Feladatai szorosan kapcsolódnak a légiközlekedéshez, a légi utasok kiszolgálásához, a légi
járművek repülésre történő felkészítéséhez, valamint a légifuvarozásban szállítandó áruk
kezeléséhez. Elvégzi a légi járművek utasszállításra, illetve árufuvarozásra való elő- és
felkészítését. Felveszi a járatra az utasokat és poggyászaikat, valamint ellenőrzi a szükséges
úti okmányokat. Elvégzi az utasok légi járműbe való beszállításával kapcsolatos teendőket, és
kezeli a felmerült rendellenességeket. Biztosítja a fedélzeti ellátmányt (cateringet).
Kiszolgálja a légi utasokat. Ellátja a légi jármű személyzetét a szükséges információkkal,
dokumentumokkal.

Nyilvántartja

és

kezeli

a

fuvarozási

okmányokat.

Kezeli

a

légifuvarozásban szállítandó árukat. Lebonyolítja az árufelvételt és elvégzi az árukezeléshez

kapcsolódó feladatokat. Veszélyes és különleges árukat kezel. Betartja és betartatja a
légifuvarozásra

vonatkozó

jogszabályi

követelményeke,

valamint

a

nemzetközi

egyezményeket és az iparági elvárásokat. Feladatai elvégzése során idegen nyelven
kommunikál, melynek keretében – szóban és írásban – megérti és használja az idegen nyelvű
szakmai kifejezéseket.

További információk az iskola honlapján olvashatók.
Nyílt napok:
2020. december 12. szombat
a járványügyi helyzet miatt információk az iskola honlapján
Helye: az iskola épülete: (Békéscsaba, Gábor köz 1.)
Felvételi eljárás
Írásbeli: nincs
Szóbeli: nincs
A felvételi sorrendet a jelentkezők 7. év végi és a 8. félévi eredménye alapján állapítjuk meg.
Az alábbi tantárgyakat vesszük figyelembe: magyar nyelv és irodalom, matematika
történelem, idegen nyelv, továbbá gépjármű mechatronikai technikus képzésnél vagy rajz
vagy fizika (amelyik a jobb jegy), a logisztikai technikus és a közlekedésüzemvitel-ellátó
technikus képzéseknél pedig vagy testnevelés vagy földrajz (amelyik a jobb jegy).
Akinek a megjelölt tárgyak közül valamelyikből értékelés alóli mentessége van, annak
pontjait arányosítjuk.
Amennyiben a egészségügyi alkalmassággal kapcsolatban kérdés merülne fel, a szülő
bevonásával kikérjük az iskolaorvos véleményét.
Jelentkezési lapok leadásának határideje: 2021. 02. 19.
Beiskolázásért felelős:
Babócsai Gábor igazgatóhelyettes
0666/325-636
gabor.babocsai@bszc.hu
http://www.kemenygabor.bszc.hu

