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Zalaegerszegi SZC Báthory István Technikum 

TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

Kereskedelem 5 évfolyamos ágazat: 
 

 Kereskedő és webáruházi technikus 
A szakma új távlatokat nyit a kereskedelem területén. A szakképzett technikus az általános 

kereskedelmi folyamatok mellett alapos tudással rendelkezik a marketing, az online értékesítés és 

webáruházak működésével kapcsolatban. 

 Idegen nyelvi ipari és kereskedelmi technikus 

Feladatait magas szintű idegennyelv-tudással látja el a kereskedelmi műszaki és gazdasági 
területen. Naprakészen használja a korszerű digitális technikákat. 

 
Turizmus-vendéglátás 5 évfolyamos ágazat:  

 Szakács szaktechnikus 
A szakma jó választás azoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, érdekli 

őket a szervezés és logisztika.  

 Cukrász szaktechnikus 

Irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzési, raktározási, a termelési, az értékesítési tevékenységeket. 

Cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat, alkalmi díszmunkákat készít. 

 Vendégtéri szaktechnikus 

A vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, értékesítési tevékenységeket végzi. 

 Turisztikai technikus 
Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, szervezési, 

ügyintézői és információs munkát. A szakmai bizonyítvány megszerzésének feltétele B2 szintű C típusú 

nyelvvizsga-bizonyítvány.   

Szakmairányai: Idegenvezető és Turisztikai szervező. 

Szépészet 5 évfolyamos ágazat:  

 Fodrász 

A haj, a fejbőr, az arcszőrzet formázását, tisztítását, ápolását, különböző hajvágásokat, színváltoztatást, 

alkalmi frizura készítését végzi. 

 Kéz- és lábápoló technikus 
Esztétikai és ápoló feladatokat végez kézen és lábon, ápoló és díszítő anyagok, technológiák 

alkalmazásával. 
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Kreatív 5 évfolyamos: 

 Nyomdaipari technikus 

Nyomtatott termékeket állít elő, szervezi és figyeli a munkafolyamatokat. Feladata különböző 

technológiákkal nyomtatott termékek előállítása és feldolgozása, számítógépes kép- és 

szövegfeldolgozása. Szakmairány: Nyomdaipari előkészítő, Nyomdaipari gépmester, 

Nyomtatványfeldolgozó. 

 Dekoratőr 
Kirakatokat, kereskedelmi, kiállítási belső- és külső teret rendez be, dekorációkat, feliratokat készít. A 

látványterveket szabadkézzel, számítógépes programokkal mutatja be.  

 Divattervező 
Ajánlott minden fiatal részére, akit érdekel a divat, az öltözködés és rendelkezik az ehhez szükséges alkotó 

fantáziával. Szakmairányai: Divattervező és Jelmez- és diszlettervező. 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI OSZTÁLYOK 

Kereskedelemágazat: 
 

 Kereskedelmi értékesítő: A Kereskedelmi értékesítő a korszerű eladástechnikák alkalmazásával 

kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Tevékenysége kiterjed az áru beszerzésére, átvételére, 

készletezési tevékenységekre is. 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

 Szakács: A Szakács az éttermi konyhán dolgozó szakember, aki dolgozhat közétkeztetésben, 

hidegkonyhán, protokoll-, vagy a la carte szakácsként. Azoknak a kreatív fiataloknak ajánljuk, 

akik szeretnek alkotni, folyamatos fejlődésre és változatos munkára vágynak. 

Turizmus-vendéglátás ágazat 

 Pincér – vendégtéri szakember: Pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben 

fogadja az érkező vendégeket, szakmai ajánlást tesz étel és italfogyasztásra, 

kávékülönlegességeket, koktélokat készít, magas szinten kommunikál magyar és idegen 

nyelven. Kezeli az éttermi szoftvereket. 
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Turizmus-vendéglátás ágazat 

 Cukrász: A Cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és alkalmi tortákat készít. A 

szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik ötletes, kreatív, egyedi, művészi tevékenységben 

kívánják önmagukat megvalósítani. 

Élelmiszeripari ágazat 

 Pék-cukrász: A pék-cukrász képesítéssel rendelkező szakember rendelkezik a pék és a cukrász 

szakma alapjainak ismeretivel. 

 

 

 

 


