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PÓTFELVÉTELI KÍNÁLATUNK 

Képzési forma Tagozat 

kód 

Jellemzők Pótfelvételi 

keretében felvehető 

létszám 

technikum 4111 Kereskedelem ágazat, 5 éves  

Kimenet: érettségi + Kereskedő és 

webáruházi technikus szakma 

6 fő 

szakképző iskola 4211 Kereskedelmi értékesítő 4 fő 

Kollégiumi elhelyezés: biztosított 

TECHNIKUMBAN 

Az öt év során elsődleges feladatunk a technikusi vizsgára való felkészítés, ezért a közismereti 

tudnivalók mellett nagy hangsúlyt kapnak a szakmai tantárgyak Az első két év ágazati 

alapoktatása során a tanulók megismerkednek a Kereskedő és webáruházi technikus szakma 

alapjaival, a 11., 12. és 13. évfolyamon duális képzés folyik, azaz a tanulók az iskolai 

szakirányú oktatás mellett gazdálkodóknál sajátítják el a választott szakmát.  

A diákok a négy közismereti tárgyból tesznek érettségi vizsgát, a technikusi szakképesítés 

szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik, emelt szintű érettségi tárgy. A 13. évfolyam végi 

sikeres vizsga után két oklevelet kap a tanuló: megkapja az érettségi bizonyítványát, és a 

technikusi végzettséget igazoló oklevelet. A technikusi vizsga emelt szintű szakmai érettségi 

vizsgának számít, ez könnyebbé teszi a bejutást a szakirányú felsőoktatási intézményekbe. A 

tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak. 

SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN 

A tanulók három tanév alatt készülnek fel a szakmai vizsgára. A képzés során a szakmai 

elmélet és gyakorlat van a középpontban, de emellett közismereti oktatás is zajlik. A 9. 

évfolyamon ágazati alapismereteket sajátítanak el a tanulók, és 10. osztályban kezdik meg a 

választott szakma tanulását. Az első évben a gyakorlati órák az iskolai tanműhelyekben folynak, 

az évet ágazati alapvizsgával zárják a tanulók. A 9. évfolyam végén van mód arra, hogy az arra 

érdemes tanulók átkerüljenek a technikumi képzésre. Diákjaink a 10-11. évfolyamon 

szakképzési munkaszerződéssel gazdálkodó szervezeteknél teljesítik a szakmai gyakorlatot. 



   

A kereskedelmi értékesítő (korábban eladó) szakmára jelentkezők a vállalkozások 

működtetésének tudnivalóival, gazdasági ismeretekkel, a hatékony szóbeli és digitális 

kommunikáció formáival kezdik tanulmányaikat, de megtanulják a tízujjas gépírást is.  

A tanulók kilencedik osztálytól kezdve havi rendszerességgel ösztöndíjat kapnak. 

Hátrányos helyzetű tanulóink számára lehetőség van az Arany János Kollégiumi-

Szakközépiskolai Programban való részvételre. 

 

 

CÉLKITŰZÉSEINK 

 

 A munkaerőpiac igényeihez, korunk változó elvárásaihoz, kihívásaihoz való 

alkalmazkodással, a versenyképes tudás átadásával művelt, igényes, korszerű és 

rugalmasan felhasználható szakmai tudással bíró, vállalkozó szellemű szakemberek 

képzése.  

 Széleskörű, magas szintű általános műveltség megszerzése, amely alapfeltétele a szakmai 

sikereknek és a felsőfokú intézményekben történő továbbtanulásnak. 

 Az oktatott szakmákhoz elengedhetetlen képességek, készségek fejlesztése. 

 Motiváló tanulási környezet megteremtése, amely jó közérzetet, sokrétű tanórán kívüli 

program lehetőségét biztosítják a tanulóknak. 

 A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, a külföldi tapasztalatok szerzésével történő 

szemléletformálás következtében tanáraink és tanulóink interkulturális kompetenciákkal 

rendelkeznek. 

 


