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A 2021/2022 TANÉVBEN INDÍTANDÓ OSZTÁLYOK:

Ágazat
szakma megnevezése, azonosító száma

0001

Turizmus-vendéglátás ágazat
Cukrász szaktechnikus 5 1013 23 02

5

0002

Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakács szaktechnikus 5 1013 23 06

5

0003

Turizmus-vendéglátás ágazat
Vendégtéri szaktechnikus 5 1013 23 08

5

0004

Turizmus-vendéglátás ágazat
Turisztikai technikus 5 1015 23 07
Turisztikai szervező, Idegenvezető

5

0005

Kereskedelem ágazat
Kereskedő és webáruházi technikus 5 0416 13 03

5

Képzési idő

Tanulmányi
terület kódja

TECHNIKUM
Kompetenciaelvárás

jó kommunikációskészség,
problémamegoldó képesség,
szervezőkészség, kreativitás,
terhelhetőség
ízérzék, terhelhetőség,
stressztűrőképesség,
jó kommunikációskészség,
problémamegoldó képesség,
szervezőkészség, kreativitás,
együttműködőképesség
jó kommunikációskészség,
problémamegoldó képesség,
szervezőkészség, kreativitás,
terhelhetőség, együttműködőképesség
jó kommunikációskészség idegen
nyelven is, érdeklődő, nyitott, vállalkozó
szellemű beállítottság, szervező-,
kezdeményező-,
együttműködőképesség, jó nyelvérzék,
fittség
átlagon felüli informatikai tudás,
logisztikai és szervező képesség,
tervezési és elemzőképesség, számolási
készség, fizikai aktivitás, csapatmunka

0006

0007

Ágazat
szakma megnevezése, azonosító száma

Turisztika-vendéglátás ágazat
Cukrász 4 1013 23 01

Turisztika-vendéglátás ágazat
Pincér-vendégtéri szakember 4 1013 23 04

Képzési idő

Tanulmány
i terület
kódja

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

3

kreativitás, jó problémamegoldó-,
stressztűrő, együttműködő
képesség, jó szervezőkészség,
nagy terhelhetőség

3

jó kommunikációs készség, jó
problémamegoldó képesség,
állóképesség, terhelhetőség,
stressztűrőképesség,
szervezőkészség,
együttműködőkészség

0008

Turisztika-vendéglátás ágazat
Szakács 4 1013 23 05

3

0009

Kereskedelem ágazat
Kereskedelmi értékesítő 4 0416 13 02

3

0010

Turisztika-vendéglátás ágazat
Panziós-fogadós 4 1013 23 03

Kompetenciaelvárás

3

remek ízérzék, terhelhetőség,
stressztűrőképesség, jó
kommunikációskészség,
problémamegoldó képesség,
kreativitás, együttműködő
képesség
önállóság, felelősségtudat,
kommunikációs készség,
csapatszellem, precizitás,
problémamegoldó képesség,
digitális eszközök használata
Széleskörű tájékozottság, jó
kommunikációs készség,
problémamegoldó képesség,
vendégszeretet, szervezőképesség.

TECHNIKUMI KÉPZÉSEINKRŐL TUDNI ÉRDEMES:










érettségi bizonyítvány és technikusi végzettség az 5. évben
Az első két év ágazati ismereteket adó alapképzés
A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés
szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy (emelt szintnek számít)
12. évfolyamon tehet előrehozott érettségi vizsgát 3 tárgyból
Turisztikai ágazati képzés csak nálunk a megyében!
Iskolánk DSD iskola, ahol DSD II. (felsőfokú német nyelvvizsga) ill. DSD Pro (alapfokú
szakmai német nyelvvizsga) tehető a német állam támogatásával, ingyen.
A gyakorlati tárgyak oktatása korszerűen felszerelt tanirodában, tankonyhán,
tanétteremben, tan-cukrászműhelyben, tan-utazási irodában
középvezetői, vezetői munkakörök betöltésére tesznek alkalmassá
Iskolai képzésben ösztöndíj, duális képzésben fizetés

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEINKRŐL TUDNI ÉRDEMES:





3 éves képzés
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, mely ágazati alapvizsgával zárul.
Az ezt követő két évben duális képzés folyik, szakképzési munkaszerződéssel
Iskolai képzésben ösztöndíj, duális képzésben fizetés
 A gyakorlati tárgyak oktatása korszerűen felszerelt tanműhelyekben folyik
FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK:




Központi felvételi írásbeli vizsga nincs
7. osztály év végi és 8. osztály félévi bizonyítványból számított pontok (magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv)
az integráltan oktatható SNI-s és BTM-es jelentkezőket fogadni tudjuk

MIÉRT VÁLASSZ MINKET?






Nagy múltú iskola, kiváló, a szakmából érkezett oktatókkal
Gyakorlat orientált képzés
DSD nyelvvizsga ingyen
Mozgalmas diákélet (suliújság, sulirádió, színjátszókör, zenekar, diáknap, sportnap,
versenyfelkészítések)
NÁLUNK ÉLMÉNY A TANULÁS!

NYÍLT NAPOK:
2021.10.20 15:00
2021.11.10 15:00

