
SZAKKÖZÉPISKOLA  

09  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati vendéglátás-turisztika szakmacsoportos oktatás; turisztika 

szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: turisztikai szervező, értékesítő.  

 
  

   

10  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati vendéglátás-turisztika szakmacsoportos oktatás; turisztika 

szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: idegenvezető.  
 

   

11  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacsoportos oktatás; ügyvitel szakközépiskolai ágazati 

oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 

megszerzése: irodai asszisztens.  
  

   

12  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati ügyvitel szakmacsoportos oktatás; ügyvitel szakközépiskolai ágazati 

oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) 

megszerzése: ügyviteli titkár.  
 

   

13  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; párhuzamos művészeti oktatás központi programja; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv; művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján; elméleti és gyakorlati művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos 

oktatás; képző- és iparművészet szakközépiskolai ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) 

után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: festő.  
 

   

14  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; párhuzamos művészeti oktatás központi programja; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv; művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján, további művészeti és/vagy testkulturális képességek, készségek meglétét is 

figyelembe veszik; elméleti és gyakorlati művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoportos oktatás; szakközépiskolai ágazatba be nem sorolt oktatás; a szakképzési 

évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: artista .  

   



15  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; párhuzamos művészeti oktatás központi programja; az első idegen nyelv(ek) 

a(z) angol nyelv; művészeti tanulmányi terület; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján; elméleti és gyakorlati művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportos 

oktatás; szakközépiskolai ágazatba be nem sorolt oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után 

tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: klasszikus zenész 

(magánénekes szakmairány).  
 

   

16  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; informatika szakközépiskolai 

ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés(ek) megszerzése: informatikai rendszergazda.  
 

   

17  

tanulmányi terület: 

4 évfolyamos; szakközépiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az első idegen 

nyelv(ek) a(z) angol nyelv; a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; 

elméleti és gyakorlati informatika szakmacsoportos oktatás; informatika szakközépiskolai 

ágazati oktatás; a szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő 

szakképesítés(ek) megszerzése: it mentor.  

 
 

   

SZAKISKOLA  

01  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció 

szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 

teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: eladó.  
 

   

02  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati szociális szolgáltatások szakmacsoportos oktatás; a 

szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: szociális gondozó és ápoló.  
 

   

03  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 

évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: erdészeti szakmunkás.  

   



04  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 

évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: gazda .  

 
 

   

05  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 

évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó.  

 
  

   

06  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati mezőgazdaság szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 

évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: mezőgazdasági gépész.  

 
  

   

07  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoportos oktatás; a szakképzési évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények 

teljesítése után tervezett kimenet a következő szakképesítés(ek) megszerzése: népi kézműves 

(fazekas szakmairány).  

 
 

   

08  

tanulmányi terület: 

3 évfolyamos szakiskolai képzés; szakiskolai közismereti és szakképzési kerettanterv; az 

első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények alapján; a 

tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek; elméleti és gyakorlati építészet szakmacsoportos oktatás; a szakképzési 

évfolyamok és a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után tervezett kimenet a 

következő szakképesítés(ek) megszerzése: festő, mázoló, tapétázó.  

 
 

 

 


