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Tanulmányi területek a 2018/2019. tanévre
Szakgimnáziumi osztályok:
XXVI. Kereskedelem
 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervek;
 az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, az egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; kereskedelem
szakgimnáziumi ágazati oktatás;
 a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek)
megszerzése: kereskedő
 Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVI. Kereskedelem
XXVII. Vendéglátóipar









4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettantervek;
az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, az egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
vendéglátás-turisztika szakmacsoport; vendéglátóipar szakközépiskolai ágazati
oktatás;
a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek)
megszerzése: vendéglátásszervező



Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVII. Vendéglátóipar

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL.
 4 évfolyamos, szakgimnáziumi kerettantervek;
 az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar nyelvi és a
matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, az egészségügyi
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; közlekedés,
szállítmányozás és logisztikai szakgimnáziumi ágazati oktatás;
 a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek)
megszerzése: postai üzleti ügyintéző,
 Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: Közlekedés, szállítmányozás és logisztika XL.

Szakközépiskolai osztályok:
Szakács:
 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés;
 szakiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német
nyelv;
 felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
 a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: szakács;
 megj.: AJKSZP-ben részvétel sikeres pályázat esetén
 Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVII. Vendéglátóipar

Pincér:
 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés;
 szakiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német
nyelv;









felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: pincér;
megj.: AJKSZP-ben részvétel sikeres pályázat esetén
Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVII. Vendéglátóipar

Cukrász:
 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés;
 szakiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német
nyelv;
 felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
 a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: cukrász;
 megj.: AJKSZP-ben részvétel sikeres pályázat esetén
 Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVII. Vendéglátóipar

Eladó:
 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés;
 szakiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német
nyelv;
 felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport;
 a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: eladó;
 megj.: AJKSZP-ben részvétel sikeres pályázat esetén



Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVI. Kereskedelem

Fogadós:
 3 évfolyamos szakközépiskolai képzés; szakiskolai kerettantervek;
 az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv;
 felvétel a tanulmányi eredmények alapján, az egészségügyi alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges;
 a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb
pszichés fejlődési - súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási - zavarral
küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek;
 vendéglátás-turisztika szakmacsoport;
 a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után
tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: fogadós;
 megj.: AJKSZP-ben részvétel sikeres pályázat esetén
 Az Országos Képzési Jegyzék besorolása szerint a szakmai oktatás ágazatának
területe: XXVII. Vendéglátóipar

