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KÍNÁLATUNK
Képzési forma

Tagozat
kód
3101
Angol

Nappali

3102
Német
3103
Angol

Nappali

Nappali

Jellemzők

Felvehető létszám

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített Ügyvitel ágazati szakgimnáziumi
képzés

20 angol
+
14 német

(1 év nyelvi előkészítő + 4 év + 1 év)

3104

Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal
bővített turisztika ágazati
szakgimnáziumi képzés

Német

(1 év nyelvi előkészítő + 4 év + 1 év)

3105

Közgazdaság ágazati szakgimnáziumi
képzés

20 angol
+
14 német

34 fő

(4 év + 1 év)

3106

Nappali

Informatika ágazati szakgimnáziumi
képzés

34 fő

(4 év + 1év)

Kollégiumi elhelyezés: biztosított
Felvételi pontszámok megállapítása az alábbi tantárgyi osztályzatok alapján történik:
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x
x

X
X

Felvételi vizsgát nem tartunk egyik tanulmányi területen sem. A felvételi pontszámok megállapítása a
táblázatban szereplő tantárgyak osztályzatai alapján történik. Egyenlő pontszám esetén az idegen nyelv,
matematika, irodalom, nyelvtan és történelem tantárgyak jegyei alapján rangsoroljuk a jelentkezőket.
Azoknál az SNI-s vagy BTM-es tanulóknál, akik valamelyik tantárgyból az értékelés alóli felmentés
miatt nem hoznak érdemjegyet, az értékelt tárgyak átlagát számítjuk be a hiányzó jegynél.
3101 (angol) és 3102 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített Ügyvitel szakmacsoportos
ügyvitel ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol vagy német nyelv)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német
nyelv, heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció),
matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, német)
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző
szakképesítés szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az
általuk meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 347 01 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző szakképesítés.
3103 (angol) és 3104 (német) Idegen nyelvi előkészítő évfolyammal bővített vendéglátás-turisztika
szakmacsoportos turisztika ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol vagy német nyelv)
 A nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő vagy haladó csoportban heti 18 órában angol vagy német
nyelv, heti 3 órában informatika tanulható. Emellett anyanyelvi (szövegértés, kommunikáció),
matematikai feladatmegoldó, tanulás-módszertani, önismereti készségek fejlesztésére kerül sor.
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 11. évfolyamtól van lehetőség a második idegen nyelv tanulására. (angol, német)
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 812 01 Szállodai recepciós szakképesítés
szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 812 01 Idegenvezető szakképesítés.
3105 Közgazdaság szakmacsoportos közgazdaság ágazati szakgimnáziumi képzés (választható angol
vagy német nyelv)
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján.
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens
szakképesítés szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az
általuk meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) szakképesítés.

3106 Informatika szakmacsoportos informatika ágazati képzés
 A 9-12. szakképző évfolyamon szakmai érettségi végzettségre, az ehhez kapcsolódó szakképesítés
megszerzésére, szakirányú felsőfokú továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra készítjük fel
diákjainkat az ágazati kerettantervek és az általános műveltséget megalapozó kerettantervek alapján
 A 12. évfolyam érettségi vizsgával zárul, amellyel 52 481 012 Irodai informatikus szakképesítés
szerezhető. A továbbtanulni szándékozók emelt szintű érettségi vizsgát tehetnek az általuk
meghatározott tantárgyakból.
 Az érettségi vizsgát követően lehetőség van egy újabb, az ágazathoz tartozó OKJ-s szakképesítés
ingyenes megszerzésére (1 év alatt). A munkaerőpiac igényének megfelelően tervezett kimenet az
54 481 02 Gazdasági informatikus.
Azok jelentkezését várjuk, akiket érdekel a gazdasági feladatok informatikai megoldásainak
kidolgozása, folyamatok tervezése, statisztikai, számviteli adatok adatbázisokba rendezése, tárolása
és menedzselése.

