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TECHNIKUMI OSZTÁLYOK
Általános képzés (9-13. évfolyam)
Ágazat

Turizmusvendéglátás
Kereskedelem

Szakképesítés
Vendégtéri
szaktechnikus,
Turisztikai
technikus
Kereskedő és
webáruházi
technikus

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/
Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje
Írásbeli felvételi vizsga
Szóbeli felvételi vizsga
A felvételi döntés alapja






A felvételről való értesítés
módja és ideje
A képzés kezdete
Emelt szintű érettségire való
felkészítés
Emelt óraszámú képzés
Oktatott idegen nyelvek:
Oktatott természettudományos
tárgyak



A tanulmányokat záró vizsga
Megszerezhető mellékszakképesítés
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

Kódszám

Képzési
forma

A képzés
időtartama
(tanév)

Felvehető
létszám (fő)

2010

nappali

5

48

2020

nappali

5

17









8 évfolyamos általános iskola
Egészségügyi szakmai alkalmasság
Fogadunk SNI, BTM-N tanulókat
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 27/2020. (VIII. 11.)
EMMI rendelet mellékletének megfelelően 2021.02.19-ig.
Nincs
Nincs
Az 5. 6. 7. osztályokban a tanév végén és a 8. osztályban félévkor
(magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és matematika
tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket.
Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak 2021. április 30-ig.
A 2021-2022. tanév rendje szerint
Matematika, magyar, történelem, angol, német, testnevelés, ágazati
szakmai tantárgyakból
Nincs
Angol, német
komplex természettudományos tantárgy
Turizmus-vendéglátás ágazatban: földrajz
kereskedelem ágazatban: földrajz
Érettségi vizsga, technikus szintű szakmai vizsga
nincs



HSZC Cseresnyés Kollégium














Online kerül megtartásra.
Választható érettségi vizsgatárgyak
Kötelezően választható: szakmai érettségi vizsga tantárgyak (5.
tantárgy)
Választható (6. tantárgy): - földrajz,- testnevelés,- informatika.
Felvételi elbeszélgetés időpontja: 2021. március 15-16-17.
Helye: Hódmezővásárhely, Városház u. 1.
A felvételi elbeszélgetés célja a pályaalkalmasság megállapítása, az
elbeszélgetésen való megfelelés a felvétel feltétele.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA OSZTÁLYOK
Továbbtanulási lehetőségek a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkező tanulók számára
Szakmacsoport

Turizmusvendéglátás
Turizmusvendéglátás
Turizmusvendéglátás
Kereskedelemmarketing üzleti
adminisztráció

A képzés
Képzési
időtartama
forma
(tanév)

Szakma
azonosító
szám

Kód-szám

Szakács

4 1013 23 05

2040

nappali

3

28

Cukrász

4 1013 23 01

2050

nappali

3

16

Pincérvendégtéri
szakember

4 1013 23 04

2060

nappali

3

20

Kereskedel
mi
értékesítő

4 0416 13 02

2070

nappali

3

16

Szakképesítés

Felvehető
létszám (fő)

Szükséges iskolai végzettség
Felvételi feltétel/

8 évfolyamos általános iskola
Egészségügyi és pályaalkalmassági orvosi igazolás

Integrált felkészítés
A jelentkezés módja és
határideje

Nincs
Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a a
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet mellékletének
megfelelően 2021.02.19-ig.
A 7. osztályban a tanév végén és a 8. osztályban félévkor
(magyar nyelv, irodalom, történelem, idegen nyelv és
matematika tantárgyakból) elért osztályzatok átlaga alapján
rangsoroljuk a jelentkezőket.
Az iskola megküldi a felvételről vagy az elutasításról való
értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. 2021.
április 30-ig
A 2021-2022. tanév rendje szerint
Angol, német
Komplex szakmai vizsga
HSZC Cseresnyés Kollégium

A felvételi döntés alapja

A felvételről való értesítés
módja és ideje
A képzés kezdete
Oktatott idegen nyelvek
A tanulmányokat záró vizsga
Kollégiumi elhelyezés
Nyílt nap időpontja
Egyéb fontos tudnivalók

Online kerül megtartásra.
SNI, BTMN: A szakmai tantárgyak tanulása és értékelése
alól nem adható felmentés, mert a szakmai és
vizsgakövetelmények egyaránt mindenkire vonatkoznak.

