1. Felvételi vizsga
Intézményünk nem tart írásbeli felvételi vizsgát. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai
képzésekre jelentkező tanulók felvételi pontszáma az általános iskolából hozott tanulmányi
eredményekből kerül meghatározásra.
2. Felvételi pontszám kiszámítása
2.1. A felvételi pontszám – képzési típustól függetlenül – az általános iskolából hozott
pontszámok alapján kerül meghatározásra. A hozott pontok az 5., 6., 7. évfolyamon szerzett, a
tanuló év végi bizonyítványában szereplő matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem,
idegen nyelv tantárgyak érdemjegyeiből, valamint ugyanezen tantárgyak 8. évfolyamon
szerzett első félévi tanulmányi értesítőjében szereplő érdemjegyeiből tevődnek össze. Az
osztályzatok összege így maximálisan 100 pont lehet.
2.2. Az a tanuló, aki nem rendelkezik minden felvételi tárgyból érdemjeggyel, azokból a
jegyekből szerzi a hozott pontszámot, amelyekkel a felsoroltak közül rendelkezik. Az
érdemjegyei alapján szerzett pontjaiból arányosítással kell megállapítani a hozott pontszám
végső értékét.
3. A felvételi rangsor kialakítására vonatkozó szabályok
3.1. Azonos pontszámú tanulók esetében a felvételi rangsorban előnyt élvez a halmozottan
hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igényű (SNI), vagy beilleszkedési, tanulási és
magatartási problémával (BTM) rendelkező tanuló. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
felvétele után a további felvételi kérelmek elbírálásánál előnyben kell részesíteni azokat a
jelentkezőket, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen
található, ahol az iskola székhelye vagy telephelye, feladatellátási helye található.
3.2. Két azonos hozott pontszámú szakgimnáziumi, vagy szakközépiskolai képzésre
jelentkezett tanuló közül előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi
magyar nyelv osztályzatainak összege magasabb.
3.3. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelvi osztályzatainak összege
egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom
osztályzatainak összege magasabb.
3.4. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi irodalom osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak
összege magasabb.
3.5. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi matematika osztályzatainak összege
egyenlő, előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem
osztályzatainak összege magasabb.
3.6. Ha a két tanuló 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi történelem osztályzatainak összege egyenlő,
előnyt élvez az a tanuló, akinek az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi idegen nyelv osztályzatainak
összege magasabb.

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus
Informatika és távközlés ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul. Az informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus adott cég munkatársaként helyben telepített, illetve felhőszolgáltatásként igénybe
vett hálózati eszközök, szerverek, valamint alkalmazások összehangolt működését biztosítja.
A 12. évfolyam végén a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
előrehozott érettségit tesznek. A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát
szakmájukból technikusi vizsgát tesznek. Az angol nyelvet a tanuló tudásszint szerint
szervezett csoportokban tanulja. A gyakorlati órák az iskola, gyakorló szaktantermeiben
folynak. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
 képes számítógépet kezelni, üzemeltetni, irodai alkalmazásokat, multimédiás és
kommunikációs alkalmazásokat telepíteni, karbantartani és használni;
 elvégzi számítógépek és perifériáik hardveres szerelési, karbantartási és javítási
munkáit;
 ellátja munkaállomások operációs rendszerének telepítését és karbantartását;
 képes a hálózati eszközök, a hálózati operációs rendszerek és az alapvető internetes
szolgáltatások telepítésére, üzemeltetésére és karbantartására;
 ellátja a kisebb helyi hálózatok kiépítésével és karbantartásával kapcsolatos
feladatokat;
 képes kisebb otthoni, irodai és közepes méretű hálózatok tervezési, illetve felügyeleti
feladatait elvégezni;
 elvégzi az informatikai biztonsági eszközök, tűzfalak és vírusvédelmi szoftverek
telepítését és konfigurálását;
 felhőszolgáltatásokat kezel.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul. A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó
szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési
feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt,
közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában. A 12.
évfolyam végén a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
előrehozott érettségit tesznek. A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát
szakmájukból technikusi vizsgát tesznek.

Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német, tudásszint szerint
szervezett csoportokban. A gyakorlati órák az iskola, gyakorló szaktantermeiben folynak. A
felsőfokú továbbtanulásra felkészít.













érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését;
képes a számítógépes ügyviteli programok használatára;
ismeri és használja a kommunikációs csatornákat;
képessé válik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátására;
elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket, a házipénztárral kapcsolatos
feladatokat;
ellátja a vállalkozás adókötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó elektronikus
ügyintézési feladatokat;
közreműködik a vám-, jövedéki adó és termékdíj megfizetéssel kapcsolatos
adminisztrációs feladatok ellátásában;
részt vesz a befektetési döntésekhez szükséges információgyűjtésében;
közreműködik a projektek pénzügyi tervezésében;
ellátja a pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézési feladatokat;
számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el;
munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készít és
rendszerez.

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző
Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul. A szakképzettséggel rendelkező alkalmas a vállalkozás
ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok
ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal,
ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez. A 12. évfolyam végén a
magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból előrehozott érettségit
tesznek. A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát szakmájukból technikusi
vizsgát tesznek. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német, tudásszint
szerint szervezett csoportokban. A gyakorlati órák az iskola gyakorló szaktantermeiben
folynak. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
 képes ellátni a vállalkozások működtetéséhez szükséges gazdasági folyamatok terén a
rábízott adminisztratív feladatokat;
 irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el;
 kapcsolattartáshoz szükséges iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készít,
szerkeszt, kezel;
 vezeti a vállalkozások nyilvántartásait;
 közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében;
 részt vesz egyes finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladataiban;
 feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket;
 közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében;
 előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások iratait, azokat
kezeli és rendszerezi;

 kapcsolatot tart munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel;
 szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervez.

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. 5 évfolyamos technikumi osztály. A 12.
évfolyam végén a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
előrehozott érettségit tesznek. A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát
szakmájukból technikusi vizsgát tesznek. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően
angol vagy német, tudásszint szerint szervezett csoportokban. A gyakorlati órák az iskola,
gyakorló szaktantermeiben folynak. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
 a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen
oktatja;
 a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
 a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével
tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 különböző ciklusú edzésterveket készít;
 sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing
feladatokat ellát;
 szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújt.
Az aktív sportolókat ebbe az osztályba várjuk.

Turisztikai technikus
Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű
szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Turisztikai szervező
szakmairány, Idegenvezető szakmairány. Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai
vállalkozásokban végez szervezési, idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, információs
munkát, miközben magas szinten kommunikál a vendégekkel, partnerekkel, munkatársakkal.
A 12. évfolyam végén a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból
előrehozott érettségit tesznek. A 13. évfolyam végén idegen nyelvből érettségi vizsgát
szakmájukból technikusi vizsgát tesznek. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően
angol vagy német, tudásszint szerint szervezett csoportokban. A gyakorlati órák az iskola,
gyakorló szaktantermeiben folynak. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
 széleskörű szakmai tudással és általános műveltséggel rendelkezik;
 ismeri és betartja a protokoll és az etikett szabályait;
 magas szinten kommunikál szóban és írásban, magyar és idegen nyelven, információt
nyújt;
 tisztában van az idegenforgalom szerkezetével, fontosságával, hogy jelentős
mértékben járul hozzá a gazdaság élénkítéséhez;
 ismeri a vonatkozó törvényeket, az írott és íratlan szabályokat, képes követni a
változásokat;
 kezeli a digitális technikát, ismeri a szakmai szoftvereket;
 átlátja a turisztikai vállalkozásban előforduló munkafolyamatokat;
 utasítások, iránymutatás alapján, később önállóan képes a szállodai, irodai, utazási
irodai területen a szervezői, ügyintézői, referensi, tájékoztatási, hostess és
idegenvezetői munka elvégzésére, tapasztalatszerzés után vezetővé tud válni.

