
KAPOSVÁRI SZC NOSZLOPY GÁSPÁR KÖZGAZDASÁGI TECHNIKUM    

 7400 Kaposvár, Szent Imre u.2.  OM azonosító: 203027   www.ngkszki.hu                                   

 82/420-526   Fax: 82/415-233      E-mail: noszlopykszki@gmail.com     

 

__________________________________________________________________________________ 
Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus képzés tájékoztatója 1. oldal 
 

        

           Kereskedelem ágazat 
  

IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS  
KERESKEDELMI TECHNIKUS 

   

Két tanítási nyelvű képzés! 
 

Az IDEGEN NYELVŰ IPARI ÉS KERESKEDELMI TECHNIKUS szakma a kereskedelem 

ágazat képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  

Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus kereskedelmi területen magas szintű idegen 

nyelvtudással látja el feladatait, munkája során aktívan használja a digitális technikákat. 

Választható szakmairány: Kereskedelmi logisztika. 

Az idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus a kereskedelmi és a gazdasági területen (be-

szerzés, gyártás, értékesítés) felmerülő folyamatokat, illetve a munkaügyi, pénzügyi és szám-

viteli feladatokat látja el idegen nyelven. A szakképzett technikus idegen nyelven tanulja a be-

szerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi folyamatok, a pénzügy és a projektmenedzsment 

bizonyos részeit. 

A két tanítási nyelvű képzés sajátosságai: 

• Az első évben nyelvi előkészítés folyik német nyelvből (1 év). 

• Ezt követően a technikumi kerettanterv szerinti képzés folyik (5 év). 

• A tanulók minden évfolyamon több tárgyat célnyelven tanulnak. 

• A kétnyelvű érettségi bizonyítvány (meghatározott feltételek teljesítése mellett) felső-

fokú „C1” komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű 

okiratnak minősül. 

• A gyakorlati órák során magabiztos, a piaci igényeknek megfelelő tudás, készség sze-

rezhető. 

 

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ 

- magas szintű szakmai idegen nyelvtudással rendelkezik; 

- tevékenyen közreműködik a beszerzési, a termelési és az értékesítési folyamat összeállításá-

ban és kialakításában; 

- alkalmazza a munkaügyi, a pénzügyi és a számviteli ismereteit; 

- árajánlatokat és megrendeléseket készít; 

- kapcsolatot tart a beszállítókkal, vevőkkel és partnerekkel; 
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- személyügyi dokumentumokat készít elő és kezel; 

- bérelszámolásban és a munkaügyi dokumentációban támogató munkát végez; 

- részt vesz a könyvelési feladatok előkészítésében; 

- a szakmájának megfelelő informatikai, digitális tudással rendelkezik; 

- szerződéseket és fuvarokmányokat készít elő, hivatalos levelezést, reklamációs ügyintézést 

folytat, marketinggel kapcsolatos tevékenységeket végez; 

- megfelelően alkalmazza a raktározási technológiákat; 

- megtervezi az áru elosztását, megszervezi az áru útját. 

 

Ajánljuk minden fiatal számára, aki szereti az idegen nyelveket, kommunikatív és jó szervező, 

emellett nyitott, érdeklődő és szívesen vesz részt csapatmunkában. 

A képzés befejezését követően a fiatal az ágazat elnevezésének megfelelő, kereskedelem és 

marketing alapszakon tanulhat tovább a felsőoktatásban, amelyet elvégezve rendkívül széles a 

választható szakmák, betölthető állások köre. 
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