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.

4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. Az angol nyelvet a tanuló tudásszint szerint szervezett csoportokban
tanulja. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
–
–
–
–
–
–
–

Információtechnológiai alapok és gyakorlat,
Hálózatok,
Programozás,
Programozás gyakorlat,
IT szakmai angol nyelv,
Linux alapok és gyakorlat,
IT szakorientáció.

Államháztartási ügyintéző!
4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. 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.
–
–
–
–
–

Pénzügyi alapismeretek elmélet és gyakorlat,
Számviteli alapismeretek elmélet és gyakorlat
Ügyviteli ismeretek elmélet és gyakorlat,
Vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek elmélet és gyakorlat
Vállalkozási alapismeretek

Pénzügyi-számviteli ügyintéző!
4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. 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.
–
–
–
–
–

Pénzügyi alapismeretek elmélet és gyakorlat,
Számviteli alapismeretek elmélet és gyakorlat
Ügyviteli ismeretek elmélet és gyakorlat,
Vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek elmélet és gyakorlat
Vállalkozási alapismeretek

4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. Az idegen nyelv a tanuló választásától függően angol vagy német,
tudásszint szerint szervezett csoportokban. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
– Anatómia – élettani ismeretek,
– Edzéselmélet,
– Edzésprogramok gyakorlata,
– Terheléstan,
– Gimnasztika elmélet és gyakorlat.
– Masszás
– Svédmasszás gyakorlat
Az aktív sportolókat ebbe az osztályba várjuk.

4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. Az angol nyelvet a tanuló tudásszint szerint szervezett csoportokban
tanulja. A felsőfokú továbbtanulásra felkészít.
–
–
–
–
–
–

Turizmus rendszere,
Kultúr- és vallástörténet,
Szállodai tevékenység,
Szállodai kommunikáció,
Marketing gyakorlat,
Szakmai idegen nyelv Turizmus alapjai

4 évfolyamos szakközépiskolai osztály. A 12. évfolyam végén a közismereti tantárgyak
mellett az ágazati szakmai tantárgyakból is kötelező érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az
érettségi vizsga után rövidebb (egy éves) időtartam alatt megszerezhető az ágazatra épülő
OKJ-s szakképesítés. 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.
–
–
–
–
–
–

Gépírás és levelezés gyakorlat,
Ügyfélszolgálati kommunikáció,
Titkári ügyintézés,
Gazdasági és vállalkozási ismeretek,
Jogi ismeretek,
Rendezvény és programszervezés.

