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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

Technikumi ágazatok – képzési idő 5 év, választható nyelv angol, német 

 Gazdálkodás és menedzsment ágazat 

Tagozat kód: 0021 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző vagy Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

 Kereskedelem ágazat 

Tagozat kód: 0020 

Kereskedő és webáruházi technikus 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

 Közlekedés és szállítmányozás ágazat 

Tagozat kód: 0027 

Logisztikai technikus 

Logisztika és szállítmányozás szakmairány 

Egészségügyi alkalmasság: nem szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

 Turizmus-vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0023 

Cukrász szaktechnikus vagy Szakács szaktechnikus vagy Turisztikai technikus vagy 

Vendégtéri szaktechnikus 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 
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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

Szakképző ágazatok – képzési idő 3 év, választható nyelv angol, német 

 Élelmiszeripar ágazat 

Tagozat kód: 0066 

Pék 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

 Kereskedelem ágazat 

Tagozat kód: 0060 

Kereskedelmi értékesítő 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: nem szükséges 

 Turizmus vendéglátás ágazat 

Tagozat kód: 0061 

Cukrász vagy Pincér-vendégtéri szakember vagy Szakács 

Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

Pályaalkalmasság: szükséges 
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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

 

Együttműködést kezdeményeztünk Pannon Egyetem Nagykanizsa - 

Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központtal, melynek során az 

okleveles technikus képzésbe kapcsolódunk be két ágazatunkban is, 

Gazdálkodás és menedzsment, illetve Turizmus – vendéglátás. 

Tanulóinkat támogatjuk a továbbtanulásban, akár egy második 

szakma megszerzésében, a szakképző évfolyamok érettségi 

bizonyítványhoz juttatásában, illetve a felsőoktatási felvételire is 

felkészítjük őket. 
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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

Kamarai elismerés a szakképzés területén végzett munkánkért 

Az alábbi versenyeken veszünk részt tanulóinkkal rendszeresen, 

melyeken szép eredményeket érnek el diákjaink. 

 Intersteno nemzetközi internetes gépírásverseny  

 Teöreök Aladár országos tanulói gyorsíró-, gépíró- és 

szövegszerkesztő-verseny  

 Dr. Kalotay Kálmán emlékére rendezett országos gyorsíró-, 

gépíró- és szövegszerkesztő-bajnokság  

 Érettségi tantárgyi verseny 

 Implom helyesírási verseny 

 Szép magyar beszéd 

 OSZKTV 

 Magyar Vöröskereszt elsősegélynyújtó verseny 

 Megyei matematika verseny 

 Kenguru matematikai verseny 
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Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum 

 

Éves programkínálatunkban, közismereti versenyek, szakmai versenyek, turisztikai és vendéglátós 

rendezvények szervezése szerepel. Továbbá rendszeresen megszervezésre kerülnek az alábbi események: 

 Thúry vásár 

 Thúry napok 

 Kisinas tábor 

 

 

Nyitottak vagyunk minden kezdeményezésre. 

Igény szerint közismereti tantárgyakból és szakmai tantárgyakból hirdetünk fakultációt, előnyben részesítjük 

a nyelvi fakultációkat a következő nyelvekből (akár kezdő szintem is): angol, német, olasz, horvát. 

Az iskola diákjai jó közösséget alkotnak, nyitottak a különféle szabadidős programokra. Hátrányos helyzetű 

tanulóinkat támogatjuk. Kiemelt programunk a fogyatékkal élőkkel szervezet rendezvények. 

Elsősorban a testnevelés órákon valósul meg a testedzés, résztveszünk diákolimpiai versenyeken, iskolai 

bajnokságokat szervezünkés szívesen látogatjuk a városi rendezvényeket. 

Kollégiumi elhelyezés biztosított a Nagykanizsai SZC Cserháti Sándor Technikum és Kollégiumban. 

Az intézményben reggel 7 órától délután 15 óráig büfé 

üzemel, illetve menza igényelhető. 

 

 

 

 


