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Kinek ajánlom a Budai Technikumot?

 Akitől nem idegen a számok világa

 Aki érdeklődik a gazdaság, és a pénzügyek  iránt 

 Aki szeret a nyelveket tanulni (első nyelv az angol, második német 
vagy spanyol)

 Aki gazdasági felsőoktatásban szeretne továbbtanulni (többletpont jár 
a technikumi végzettségért)

 Akinek jól jön  már 9.-től az ösztöndíj

 Akinek nem volt kedvence a fizika és a kémia

 Akit nem vonz az orvosi és a mérnöki pálya

 Aki jólfizető piacképes szakmát szeretne

 Aki  a szakmai gyakorlatát külföldön szeretné tölteni



Képzéseink:

Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban:

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

Vállalkozási és 
ügyviteli ügyintéző



 Nyomon követi a gazdasági folyamatokat

 Számítógépes programokat használ

 Barangol a pénzügy és adózás világában

 Könyvel, illetve a banki szektorral ismerkedik

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 



Technikusi képzés (5 éves)

Tagozatkód: 0051

1. Pénzügyi-számviteli ügyintéző 



Főbb tantárgyak

 Munkavállalói ismeretek

 Munkavállalói idegen nyelv

 Gazdasági és jogi alapismeretek

 Vállalkozások működtetésének alapismeretei

 Kommunikáció

 Digitális alkalmazások

 Pénzügy

 Adózás

 Számvitel



Technikus képzés (5 éves) Tagozatkód: 0052

❖ Kapcsolattartás munkatársakkal, ügyfelekkel.

❖ Szükséges iratok, levelek, dokumentum elkészítése

❖ Nyilvántartás megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. 

❖ Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében.

❖ Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást 
és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi.

❖ Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében.

❖ Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját 
elkészíti és kezeli.

2.Vállalkozási és 
ügyviteli ügyintéző



 Munkavállalói ismeretek

 Munkavállalói idegen nyelv

 Gazdasági és jogi alapismeretek

 Vállalkozások működtetésének alapismeretei

 Kommunikáció

 Digitális alkalmazások

 Vállalkozások ügyvitele

 Titkári ügyintézés

 Ügyfélszolgálati kommunikáció

Főbb tantárgyak



Vár az üzleti élet!

 ha szívesen dolgoznál egy fuvarozási cégnél vagy egy 
nagyobb vállalat logisztikai osztályán,

 ha szeretnél érteni összetett beszerzési, készletezési, 
értékesítési és szállítási tevékenységek előkészítéséhez,

 ha mindehhez a szükséges számításokat is szeretnéd 
megtanulni, hogy mindig ki tudd választani a 
legalkalmasabb fuvarozási módot,

 ha tudni szeretnéd, hogyan kell a munkafolyamatokat 
jogszerűen és kármentesen elvégezni hazai és nemzetközi 
környezetben,

 valamint ha munkád során tényleg szívesen foglalkoznál a 
legújabb technikai vívmányokkal!

Logisztikai technikus
 Technikusi képzés (5 éves)

 Tagozatkód: 0054

Közlekedés és 
szállítmányozás  ágazatban:



 Munkavállalói ismeretek

 Munkavállalói idegen nyelv

 Gazdasági alapismeretek

 Vállalkozások működtetésének alapismeretei

 Kommunikáció

 Digitális alkalmazások

 Termelési és elosztási logisztika 

 Raktártervezés 

Főbb tantárgyak



Felvételi eljárás:

 Hozott pontok alapján, összege: 
50 pont

 A 7. év végi és a 8. félévi 
osztályzatok alapján történik a 
rangsorolás.    Figyelembe vett 
tantárgyak: irodalom, magyar 
nyelv, idegen nyelv, történelem, 
matematika.

 Tantárgyi felmentés esetén 
informatika, illetve földrajz 
tantárgyakat vesszük figyelembe.



Beiskolázási szülői értekezlet:

2022. november 17.-én 17:30 órakor a Budai Technikum 

ebédlőjében ( regisztrálni kötelező)

Online tájékoztatók: Elérhetőségek:

 Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum

 1126 Budapest, Márvány u. 32.

 Telefon: +36-30-2934270

 E-mail: iskola@budaitechnikum.hu

Honlap: 

www.budaitechnikum.hu

2022. november 

7.
16-17 óráig

2022. december 

12
10-11 óráig

2023. január 24. 10-11 óráig

2023. február 

8.
10-11 óráig

mailto:iskola@budaitechnikum.hu


Kövess minket facebookon!



Pillanatképek az 

iskolából









Szakmai gyakorlat 

Barcelonában:
Szakmai gyakorlat 

Cipruson:







Audi gyárlátogatás







Köszönjük a figyelmet!

www.budaitechnikum.hu


