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I. Technikumi /Szakgimnáziumi / osztályok 
 
Tanulmányi terület    Ágazat megnevezése/kimenet szakképesítése  Felvehető osztály  Felvehető fő 
egyedi kódja 
0301   Közgazdaság          Pénzügyi-számviteli ügyintéző  0.5   17 
0302   Közgazdaság          Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző   0.5   17 
0303   Vendéglátóipar        Vendégtéri szaktechnikus   0.5   17 
0304   Vendéglátóipar        Szakács szaktechnikus    0.5   17 
0305   Kereskedelem          Kereskedő és webáruházi technikus  0.5   17 
 
 
Felvételi követelmények: 
 
- a 7. osztály évvégi és a 8. osztály félévi általános iskolai tanulmányi eredményt vesszük figyelembe: 
 
Felvételi pontok számításának módja 
 
Elérhető maximális pontszám: 100 pont 
Kereskedelem ágazat: matematika 20% 
magyar nyelv és irodalom 20% 
történelem 20% 
idegen nyelv 20 % 
biológia 20% 
 
Vendéglátóipar ágazat: matematika 20% 
magyar nyelv és irodalom 20% 
történelem 20 % 
idegen nyelv 20 % 
földrajz 20% 
 
Közgazdaság ágazat: matematika 20% 
magyar nyelv és irodalom 20% 
történelem 20 % 
idegen nyelv 20% 
informatika 20% 



A vendéglátóipari szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok 
szerint egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti. 
 
A kereskedelem szakgimnáziumi felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti. 
 
A közgazdaság szakgimnáziumi felvételt egyéb követelmények teljesítéséhez az intézmény nem köti. 
 
 
Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv 
 
 
II. Szakképző /Szakközépiskolai/ osztályok 
 
 
Tanulmányi terület  A szakképesítés azonosítószáma, megnevezése Felvehető osztály Felvehető fő 
egyedi kódja 
0306    34 811 01 Cukrász     0.5    12 
0307    34 341 02 Kereskedelmi értékesítő   1    28 
0308    34 811 07 Panziós-fogadós    0.5    12 
0309    34 541 05 Pék      0.5    12 
0310    34 541 11 Pék-cukrász    0.5    12 
0311    34 811 08 Pincér-vendégtéri szakember  1    26 
0312    34 811 04 Szakács     1    26 
0313    Pályaorientációs osztály    1    16 
 
 
Felvételi követelmények: 
 
- jelentkezés esetén 7. évvégi, 8. félévi általános iskolai tanulmányi eredmény a következő tantárgyak 
tekintetében: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia vagy földrajz. 
 
A vendéglátóipari szakképzésre a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
egészségügyi és pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti. 
 
A kereskedelem szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó 
jogszabályok szerint egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti. 
 
Az élelmiszeripar szakképzésre jelentkezőknek a felvételt az intézmény a szakképzésre vonatkozó 
jogszabályok szerint egészségügyi követelmények teljesítéséhez köti. 
 
 
Pályaorientációs osztályba jelentkezők 
 
Felvételi pontok számításának módja 
 
Elérhető maximális pontszám: 100 pont 
7. évvégi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból: 25 % 
8. félévi tanulmányi eredmény az említett tantárgyakból: 25% 
Készségfelmérés 50% 



 
Oktatott idegen nyelvek: angol, német nyelv 
 
Az osztályba jelentkező tanulók tesztíráson vesznek részt, mely az alapkompetenciák szintjét hivatott 
megállapítani, valamint gyakorlati feladat végrehajtására is sor kerül. 
 
SNI, BTMN tanulók részvétele a felvételi eljárásban: 
 
Az intézmény az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő (tanulási zavarral küzdő), valamint a 
beilleszkedési, tanulási magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőket fogad. Azt, hogy a jelentkező 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzd vagy sajátos nevelési igényű, a pedagógiai 
szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. Az SNI és BTMN státuszt szakértői 
határozattal szükséges igazolni. 
 
Egyéb lehetőségek intézményünkben: 
 
- kollégiumi elhelyezés biztosítása, 
- korrepetálás 
- tehetséggondozás 
- sportolási lehetőségek 
- előrehozott és emelt szintű érettségire való felkészítés 
- fakultációs lehetőségek biztosítása 
- szakmai gyakorlat működő kereskedelmi és vendéglátóipari egységekben 
- ECDL, TELC általános nyelvvizsga, BGE szakmai nyelvvizsga lehetősége 
- szabadidős programok (kirándulások, túrák, színház és mozilátogatás) 
 
 
A beiratkozásra meghatározott idő  
2020. június 24. 
 


