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Nyitott napok ideje 

 

 

Iskolánk „Nyitott kapuk” rendezvénysorozatát az alábbi 
napokon szervezi 9:00 órai kezdettel:  

 október 5. 
 október 12. 
 október 19. 
 október 26. 
 november 16. 
 november 23. 
 november 30. 
 december 7. 

 
November 16-án és 23-án délután 17 órai kezdettel online is 
szervezünk tájékoztatót. A meghívó link az iskola honlapján 
lesz elérhető. 

Felvételi vizsga információk Technikum: a pontszámítás módja az általános iskolából 
hozott pontok alapján történik. ( A technikum esetén 
pályaorientációs beszélgetést is tartunk.) 

Szakképző iskola: a pontszámítás módja az általános 
iskolából hozott pontok alapján történik. 

Milyen tanulási, egészségügyi problémával 
fogad jelentkezőket? 

Tanulmányi területeinkre látási fogyatékos (gyengén látó); 
hallási fogyatékos (nagyothalló); beszédfogyatékos; 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek. 

 

 



Tagozatkódok és leírásuk 

OM azonosító: 203061-013 

 

0001 Kereskedő és webáruházi technikus /technikum/ Kereskedelem 
ágazat. 

Kiknek ajánljuk:  

Ajánljuk minden olyan fiatal számára, aki kereskedelmi érzékkel rendelkezik, újító szellemű, érdekli az 
értékesítés, az online marketing és az online kereskedelem világa. Nem ijed meg az informatikai 
eszközök működtetésétől, és érdekli azok karbantartása. Aki tud és szeret csapatban dolgozni és 
emberekkel foglalkozni; nyitott arra, hogy támogató munkatársként együttműködjön egy informatikai 
rendszer üzemeltetésében. 

A képzés elvégzése után:  

A szakember az általános kereskedelmi folyamatok megismerése mellett alapos tudással rendelkezik a 
marketing, az online értékesítés és a webáruházak működésével kapcsolatosan.  

Szakemberként 

 kialakítja egy kereskedelmi egység arculatát, termék-, ár-, értékesítésipolitikáját; 
 megtervezi az áruforgalmi tevékenységét; irányítja a kereskedelmi egység működését; 
 a legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi 

és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását; 
 aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok 

lebonyolításában; 
 és ami nagyon fontos, hogy magabiztosan tud kommunikálni idegen nyelven. 

Képzési idő: 5 év.  

Tervezett osztályok száma: 1 

Első idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

Ösztöndíj már az első tanévtől  

 

0002 Logisztikai technikus /technikum/ Közlekedés és szállítmányozás 
ágazat.  

Kiknek ajánljuk:  

Ajánljuk azoknak a tanulóknak, akik nagy érdeklődést mutatnak a szállítójárművek iránt, akik szívesen 
összehangolnák egy vasúti-, országúti-, vízi- vagy légi fuvarozás feladatait. Akik nyitottak arra, hogy 
fuvarozási tevékenységet szervezzenek és ellássák a szállítás során felmerülő raktározási, kezelési 
feladatokat is. Akik tudnak önállóan és csapatban is dolgozni, mernek döntéseket hozni. Ebben az 
innovatív szektorban az idegen nyelv használata elvárt. 

A képzés elvégzése után:  

A szakember feladata a logisztikai tevékenységek tervezése, lebonyolítása, a logisztikai rendszerrel 
kapcsolatos vezetői munka támogatása, valamint a szállítmányozási tevékenységgel kapcsolatban az áru 



továbbításához legalkalmasabb fuvarozási mód kiválasztása, a szerződés megkötése, szükség szerint az 
útvonal megtervezése.  

 Szakemberként:  

 ellátja a rendelések, beszerzések, értékesítés (termék, szolgáltatás) lebonyolításához kapcsolódó 
feladatokat; 

 tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban; továbbá 
megbízhatják a raktár kezelésével és vezetésével is; 

 nemzetközi szállítással, szállítmányozással kapcsolatos ügyintézői tevékenységet végez; a 
partnerekkel, ügyfelekkel tart kapcsolatot; 

 és ami nagyon fontos, hogy magabiztosan tud kommunikálni idegen nyelven. 

Képzési idő: 5 év.  

Tervezett osztályok száma: 1 

Első idegen nyelv: angol 

Második idegen nyelv: német 

Ösztöndíj már az első tanévtől 

 

0003 Kereskedelmi értékesítő /szakképző/ Kereskedelem ágazat 
Kiknek ajánljuk:  

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, együttműködni. Szereti a 
változatosságot a munkája során, nem ijed meg a sokrétű, de színes feladatoktól. Jól kommunikál 
magyar (esetenként idegen) nyelven is. Akit ösztönöz a kereskedelem állandó megújulása, fontos 
számára a hosszú távú karrierlehetőség, és szeretne e dinamikusan fejlődő szektor szakemberévé válni. 

A képzés elvégzése után:  

A szakember a korszerű eladástechnikák alkalmazásával kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat; 
tevékenysége kiterjed továbbá az áru beszerzésére, átvételére, készlet kezelésére, állagmegóvására és a 
környezetvédelemre.  

Szakemberként:  

 komplex értékesítői feladatokat lát el; 
 fel tudja mérni a vásárló igényeit, bemutatja az árut és a lehetséges kapcsolódó szolgáltatásokat, 

szakmai tanácsaival segíti a vásárlót a döntésében; 
 közreműködik az árubeszerzés folyamatában, előkészíti és lebonyolítja az árurendelést; 
 ellátja az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, készletezésével és állagmegóvásával 

kapcsolatos feladatokat; 
 kialakítja és fenntartja az üzlet polcképét; 
 kezeli a kereskedelmi egységekben használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. 

Képzési idő: 3 év.  

Tervezett osztályok száma: 2 

Idegen nyelv: angol 

Ösztöndíj már az első tanévtől 

 



TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI MENETÉRŐL 
 

Ki jelentkezzen iskolánkba? 

Iskolánk olyan 8. osztályos tanulók jelentkezését várja, akik: jó tanulmányi eredményt értek el 
elsődlegesen idegen nyelvből, matematikából, magyar nyelv és irodalomból, érdeklődnek 
kereskedelmi/logisztikai szakmák iránt, szeretnének magas óraszámban szakmai tantárgyakat 
tanulni, piacképes szakmát szerezni. 

 

Iskolánkba a következő módon lehet felvételt nyerni a felvételi eljárás során: 

A. Technikumi képzésre való jelentkezés esetén:  

Iskolánk által szervezett felvételi eljárás 

 általános tájékozottsági, pályaorientációs beszélgetés (magyarul) – kizárólag technikumba 
jelentkező tanulók esetében 

Iskolai szóbeli pályaorientációs beszélgetés ideje 
2023. február 28. (kedd) és 2023. március 1-2. (szerda és csütörtök)-  

Iskolai pótló szóbeli pályaorientációs beszélgetés ideje 
2023. március 08. 13:00 (szerda) 

Ebben az időpontban csak azok a tanulók vehetnek részt szóbeli pótfelvételin, akik az előző 
alkalommal, nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) 
miatt, nem tudtak részt venni a szóbeli beszélgetésen.. 

Figyelem! 

A felvételi beosztást iskolánk honlapjára tesszük ki óra-perces beosztással, az idő rövidsége miatt 
külön postai úton behívó levelet nem küldünk. Kérjük a jelentkezőket, hogy a kiírt időpont kezdete előtt 
30 perccel jelenjenek meg iskolánkban! 

A pályaorientációs beszélgetésre hozzák magukkal a tanulók a 8. osztályos magyar irodalom, 
matematika, angol vagy német füzetüket, emellett a személyazonosság igazolására személyazonosító 
igazolványukat, vagy diákigazolványukat, esetleg útlevelüket.  

A felvételi eljárásban szerezhető pont a következőkből tevődik össze TECHNIKUMI KÉPZÉSEK 
ESETÉBEN: 

 általános iskolai tanulmányi eredmény.  

Figyelem! 

A magyar nyelvű általános tájékozottsági elbeszélgetés témája (rövid, nem tananyaghoz kapcsolódó 
beszélgetés általános és pályaorientációs kérdésekről).  

Általános iskolából hozott pontszámok: az általános iskolából hozott pontszám maximálisan: 50 pont. 

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi 
eredményeket: 



 magyar nyelv és irodalomból (átlag),  
 matematikából,  
 történelemből,  
 tanult idegen nyelvből  
 egy választott tárgyból, amely lehet földrajz, fizika, kémia,  

2. idegen nyelv, informatika.  

Tehát technikumi jelentkezés esetén az általános felvételi eljárás keretében maximálisan 50 pont 
szerezhető.  

 

B. Technikumi és szakképző iskolai képzésre való jelentkezés esetén egyaránt: 

 

Jelentkezési lap benyújtásának határideje 
2023. február 22. (szerda) 

A felvételizőknek minden esetben jelentkezési lapot kell kitölteni az általános iskolában, amelyen 
meg kell jelölnie azt (azokat) az intézményeket, azon belül tagozatokat, ahol tovább kíván 
tanulni. Ezen a jelentkezési lapon igazolja az általános iskola az ott elért tanulmányi 
eredményeket is. 

Jelentkezési lapok az általános iskolában szerezhetők be! 

Amennyiben a tanulónak bármilyen felmentése van, kérjük a jelentkezési lappal együtt küldjék meg 
számunkra! 

Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatalának ideje tagozatonként 
2023. március 21. (kedd) 

A felvételről, illetve elutasításról szóló értesítés kiküldésének határideje 
2023. április. 28. (péntek) 

C. Kizárólag a szakképző iskolai képzésre való jelentkezés esetén: 
 

A felvételi eljárásban szerezhető pont a következőkből tevődik össze SZAKKÉPZŐ ISKOLAI 
KÉPZÉSEK ESETÉBEN: 

Általános iskolai tanulmányi eredmény. 

Általános iskolából hozott pontszámok maximálisan: 50 pont. 

A felvételi eljárás során figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. félévi 
eredményeket: 

 magyar nyelv és irodalomból (átlag),  
 matematikából,  
 történelemből,  
 tanult idegen nyelvből  
 egy választott tárgyból, amely lehet földrajz, fizika, kémia,  

2. idegen nyelv, informatika.  

 



 

  
 

Kereskedő és webáruházi 
technikus 

Logisztikai technikus Kereskedelmi értékesítő 

 

”VÁLASSZ OLYAN SZAKMÁT, AMIT SZERETSZ, ÉS 
AKKOR SOHA AZ ÉLETBEN NEM KELL DOLGOZNOD.” 

CONFUCIUS 

 


