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PÁLYAVÁLASZTÁSI RENDEZVÉNYEK
PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS
Helye:

Türr István Képző és Kutató Intézet
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 123.

Ideje:

2016. október 28. 9.00 – 16.00
2016. október 29. 9.00 – 12.00

NYÍLT NAP
Helye:

Székesfehérvári Szakképzési Centrum Deák Ferenc Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
8000 Székesfehérvár, Károly János u. 32.

Ideje:

2016. december 1. 14.30.

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK
I. Szakgimnázium
A képzés 4+1 éves, jelentkezni 8 osztály befejezése után lehet. Az érettségire való
felkészítés keretein belül szakmai képzés is folyik. A 4. év végén szakmai érettségit kell
tenni, ezáltal az adott ágazatnak megfelelő OKJ szakképesítés, majd az 5. év végén
érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés szerezhető.
Iskolánkban választható szakirányok: vendéglátás és kereskedelem.
Az érettségi megszerzése után egy éves OKJ-s képzéssel vendéglátásszervező, illetve
kereskedő végzettséget szerezhetnek tanulóink.
II. Szakközépiskola
Iskolánkban választható szakmák: szakács, cukrász, pincér és eladó.
A választott szakmai képzésre jelentkezni 8. osztály után lehet. A képzés 3 + 2 éves. A
szakmai tárgyakból a képzés végén szakmai vizsgát tesznek. Sikeres szakmai vizsga
esetén további 2 éves képzés keretein belül érettségi vizsga megszerzésére is van
lehetőség.
Érettségire épülő – technikus képzés:
Egy éves képzés, évente két osztály indul, melyre jelentkezni lehet sikeres
érettségi bizonyítvány birtokában.
A képzés során vendéglátásszervező, vagy logisztikai- és szállítmányozási
ügyintéző végzettséget szerezhetnek a tanulók.

III. Felnőttoktatás
A felnőttoktatás keretében szervezett képzéseket azoknak ajánljuk, akik


nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni,



nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe,



nem tudatos pályaválasztási döntést hoztak,



első szakmájukkal nem tudtak elhelyezkedni a munkaerő-piacon,



jelenleg munka nélkül vannak, de szeretnének minél előbb elhelyezkedni,



hosszabb inaktív időszak után térnek vissza a munkaerő-piacra (pl. GYES),



lakóhelyet változtattak, és meglévő szakmájukra a helyi munkaerő-piacban nem
mutatkozik kereslet,



akik vállalkozásba kezdtek, és szeretnék vállalatuk profilját, szolgáltatási kínálatát
bővíteni, akik elhelyezkedtek a munkaerő-piacon, de tovább szeretnék bővíteni
szaktudásukat, szeretnék növelni piaci versenyképességüket.

Az felnőttoktatás iskola rendszerű oktatás. Ingyenes, (államilag támogatott) szakképzésben a
következő feltételekkel lehet részt venni:


Nappali képzésre az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az
adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét.



Nappali rendszerű felnőtt oktatásra az járhat, akinek még nincs államilag elismert
szakképesítése, és elmúlt 16 éves (azaz már nem tanköteles).



Esti vagy levelező munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy
csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés nem számít második
szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves. Levelező és sajátos munkarendben csak azok a
szakképesítések indíthatók, ahol ezt az OKJ lehetővé teszi.

A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első
szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló
képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
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ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉS
A szakképesítés (képzési program)
Ssz.

megnevezése
kimenetelének típusa

Jelentkezés

időtartama
Óra

hónap/év

feltételei
határ-ideje

Képzési
költség
(ezer
Ft)

I. GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
II. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
1.

Kereskedelem

érettségi

-

4+1 év

8 általános

2017. 02.15.

-

2.

Vendéglátás

érettségi

-

4+1 év

8 általános

2017. 02.15.

-

OKJ 54 811 01

-

1 vagy 2 év

érettségi

2017.06.30.

OKJ 54 341 01

-

1 vagy 2 év

érettségi

2017.06.30.

-

-

TECHNIKUS KÉPZÉS
1.
2.

Vendéglátásszervező
Logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző

III. SZAKKÖZÉPISKOLA
1.

eladó

OKJ 34 341 01

-

3+2 év

8 általános

2017. 02.15.

2.

cukrász

OKJ 34 811 01

-

3+2 év

8 általános

2017. 02.15.

3.

szakács

OKJ 34 811 04

-

3+2 év

8 általános

2017. 02.15.

4.

pincér

OKJ 34 811 03

-

3+2 év

8 általános

2017. 02.15.

IV. SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAM

FELVÉTELI
Felvételi nincs, a diákokat az általános iskolai eredményeik alapján rangsoroljuk.
Felvételi pontszámítás módja: általános iskolai 5., 6., 7. év végi és 8. félévi eredmények,
készségtárgyak nélkül (rajz, ének, technika, testnevelés).
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelményeknek,
továbbá pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
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A szakképesítés (képzési program)
Ssz.

megnevezése
kimenetelének típusa

Jelentkezés

időtartama
Óra

hónap/év

feltételei
határideje

Képzési
költség
(ezer
Ft)

III. FELNŐTTOKTATÁS
1.

eladó

OKJ 34 341 01

-

2 év

8 általános

2017. 08.22.

-

2.

cukrász

OKJ 34 811 01

-

2 év

8 általános

2017. 08.22.

-

3.

szakács

OKJ 34 811 04

-

2 év

8 általános

2017. 08.22.

-

4.

pincér

OKJ 34 811 03

-

2 év

8 általános

2017. 08.22.

-

5.

logisztikai és
szállítmányozási
ügyintéző

OKJ 54 841 11

-

2 év

érettségi

2017. 08.22.

6.

vendéglátásszervező

OKJ 54 811 01

-

2 év

érettségi

2017. 08.22.

JELENTKEZÉS FELTÉTELE:
A sikeres jelentkezés feltétele az egészségügyi orvosi alkalmassági követelményeknek
való megfelelés, valamint külső akkreditált gyakorlati oktatóhellyel kötött
tanulószerződés.

ISKOLÁNK
Intézményünk 25 éve működik Székesfehérváron. Iskolánk fő profilja a vendéglátós és
kereskedelmi tanoncok oktatása volt és jelenleg is 70-30 %-os arányban képezünk
szakács, cukrász, pincér, eladó, vendéglátásszervező, kereskedő és logisztikai ügyintéző
tanulókat.
A szakmai oktatást egyrészt az iskolai tanműhelyekben, szaktantermekben, végezzük,
másrészt nagyon jó kapcsolatot ápolunk Székesfehérvár és környékén működő
vállalkozásokkal, megfelelő gyakorlati helyeket biztosítva tanulóink számára.
Iskolánkban a Diákönkormányzat szervezésében diáknap és számos rendezvény kerül
megrendezésre.
Intézményünk jól megközelíthető, mind a buszpályaudvarról, mind a vasútállomásról,
ezért nem szükséges helyi tömegközlekedést igénybe venni.
A távolabbról érkező diákok számára a kollégiumi elhelyezés megoldható.
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