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Beiskolázási tájékoztató a 2017/2018. tanévre 

Nyílt napjaink:  

 2016. november 25. 9.óra 

 2017. január 06. 9.óra 

 

Szakgimnáziumi képzés 

9-12. évfolyam (4 éves képzések) 

 

KIKET VÁRUNK KÉPZÉSEINKRE  

9-12. ÉVFOLYAMRA? 

Akik sikeresen befejezték általános  

iskolai tanulmányaikat! 

Általános információk az ágazatokhoz: 

Képzési idő: 4 év 

 Alkalmassági követelmény:   nincs 

A tanulmányokat záró vizsga:  szakmai érettségi  

Felvételi vizsga: nincs 

Választható idegen nyelvek: angol – német – francia nyelv 

Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 

 

- Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

Vállalkozási ügyintéző  -                     Tagozatkódja: 0251  

 A szakmai érettségi letétele után: 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

- Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

Váltókezelő  -                                      Tagozatkódja: 0252 

A szakmai érettségi letétele után: 

Vasútforgalmi szolgálattevő 

- Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

Ügyfélszolgálati ügyintéző                 Tagozatkódja: 0253 

A szakmai érettségi letétele után: 

Postai üzleti ügyintéző 

ágazatváltás nélkül 1 éves szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók! 

Közlekedésgépész ágazat 

- Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 

Jármű és gépszerelő és Építő és anyagmozgatógép 

kezelője [Emelőgépkezelő]                Tagozatkódja: 0254 

A szakmai érettségi letétele után: 

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője 

ágazatváltás nélkül 1 éves szakképzésen folytathatják 

tanulmányaikat a tanulók! 

 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSBE KERÜLÉSHEZ 

 NINCS Központilag szervezett írásbeli felvételi 

 vizsga!  

 A tanuló teljesítménye (pontszáma) a következőkből 

tevődik össze: 

– Az általános iskola 7. osztály év végi és 8. osztály 

félévi osztályzatai (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, idegen nyelv, matematika, informati-

ka) minden ágazat esetén. 

– Kiemelkedő sport és tantárgyi teljesítményt 

előnyben részesítünk! 

FELNŐTTKÉPZÉS 

• Bérügyintéző 

•  Ügyviteli titkár   

• Logisztikai ügyintéző   

   

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS 

(2 éves  képzések – esti) 

 

• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

• Irodai titkár      

• Motorkerékpár szerelő 

      

2016/17. TANÉVBEN INDÍTOTT  

INGYENES FELNŐTTOKTATÁS (ESTI) 

• Autóbuszvezetői (keresztfélévben is!)  

• Tehergépkocsi-vezetői (keresztfélévben is!)  

• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I.   

• Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II.  

 

 

http://www.barossg-misk.sulinet.hu/

