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Felvételi tájékoztató - képzési kínálat
TECHNIKUM
KIFIR
Kód

Szakma;
Szakmairány

Képzési
Idő

Feltétel

Szoftverfejlesztő és-tesztelő

5 év

8 általános

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus

5 év

8 általános

Ágazat

1201
Informatika és
távközlés
1202

1203

Fitness-wellness instruktor

5 év

Sportedző (a sportágmegjelölésével)
- sportszervező

5 év

Oktatási szakasszisztens

5 év

Sport
1204

1205

Oktatás

8 általános,
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés,
pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés
8 általános,
egészségügyi alkalmassági
követelményeknek való megfelelés,
pályaalkalmassági követelményeknek
való megfelelés
8 általános

Szoftverfejlesztő- és tesztelő

A szoftverfejlesztő és- tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes- és asztali alkalmazást
(szoftvert) tervezni, fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A programozási feladatokon túl adatbázisok
tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben
résztvevő többi munkatárásával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony
használatára.

Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető

Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus adott cég munkatársaként helyben
telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett hálózati eszközök, szerverek, valamint
alkalmazások összehangolt működését biztosítja.
Fitness-wellness instruktor

A fitness-wellness instruktor a szabadidősport jellemző létesítményeiben tervez, szervez és vezet
csoportos, illetve egyéni edzéseket. Tevékenysége elsősorban a lakosság fittségi állapotának javítására
irányul. Komplex felkészültsége alapján alkalmas a legváltozatosabb mozgásprogramok oktatására.
Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

A sportedző – sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és
irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését.
Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait.
Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és
edzéselvek,
edzésmódszerek
figyelembevételével
fejleszti
teljesítőképességüket
és
teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és versenyeket, illetve edzőtáborokat, egyéb
sportrendezvényeket szervez.
Oktatási szakasszisztens

Az oktatási szakasszisztens nem tanulási jellegű feladatokkal segítik a tanárok, tanítók munkáját,
nevelési, gondozási és felügyeleti munkát végeznek iskolákban és az iskoláskorúaknál fiatalabb
gyermekek számára fenntartott intézményekben.
JELENTKEZŐK RANGSOROLÁSA:

Mindegyik képzésünkre a 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi eredmények számítanak.
A hozott pontok tantárgyai: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv.
Pályaválasztási nyílt napok



2021. november 9-11.. 09:00

Központi írásbeli felvételi vizsga

Időpontja: 2022. január 22. 10:00
Helyszíne: BKSZC Pogány Frigyes Technikum, 1183 Budapest, Thököly út 11.
vagy a felvételiző által választott központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középiskola.
A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítőt nem küldünk!
Szóbeli vizsga

Időpontja: 2022. február 28-tól 2022. március 11-ig
Helyszíne: BKSZC Pogány Frigyes Technikum, 1183 Budapest, Thököly út 11.
A szóbeli vizsga beosztását tanulói azonosító alapján az iskola honlapján megtekinthetik, illetve e-mailben
értesítjük az időpontról a felvételiző tanulókat.
Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként diákjaink tanítása során alkalmazzuk és nyílt órák
keretében be is mutatjuk a modern pedagógiai módszertanokat.
A Komplex Instrukciós Program minősített iskolájaként nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink
kommunikációs és szociális kompetenciáinak fejlesztésére.
Cisco: az informatika és távközlés ágazat szakmai tárgyainál alkalmazzuk az interaktív elemeket és
gyakorlati feladatokat tartalmazó online tananyag feldolgozását is tanári támogatással. A tananyagok
segítségével iskolánkban piacképes, más úton csak drágán megszerezhető ismereteket tudnak
elsajátítani tanulóink.

mekben, korszerű eszközpark segítségével, valamint sportegyesületi keretek között
sajátíthatják el a

