
ZSZC BÁTHORY ISTVÁN 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

TECHNIKUMI (SZAKGIMNÁZIUM) OSZTÁLYOK 

KERESKEDELEM ÁGAZAT 

OKJ 54 341 03 Kereskedő és webáruházi technikus (kódszám: 1711) 
 

KÖZLEKEDÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÁGAZAT 

OKJ 54 841 13 Logisztikai technikus (kódszám: 1715) 
 

TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT  

OKJ 54 811 04 Vendégtéri szaktechnikus (kódszám: 1712) 
 

TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT  

OKJ 54 811 03 Szakács szaktechnikus (kódszám: 1713) 
 

TURIZMUS – VENDÉGLÁTÁS ÁGAZAT  

OKJ 54 812 03 Turisztikai technikus (kódszám: 1714) 

A technikumi (szakgimnáziumi) képzések általános jellemzői: 

 az 5 éves technikumi képzés egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit 

 a 4. év végén előrehozott érettségi vizsgát tesz a tanuló gimnáziumi 

tananyagtartalommal matematikából, magyar nyelv és irodalomból, 

történelemből 
 egy idegen nyelv elsajátítására 5 év áll rendelkezésre, az 5. év végén gimnáziumi 

szintű érettségi vizsgát tesz a tanuló 

 a nyelvvizsga megszerzésére iskolánkban is lehetőség van 

 a technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, 

mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé 
 az öt év elvégzése után egyszerre kapja kézbe a tanuló az érettségi bizonyítványt és a 

középvezetői szintű ismereteket biztosító technikusi oklevelet 

 a technikumban végzettek jelentős előnyt élvezhetnek majd a felsőoktatási 

felvételinél, a szakirányú továbbtanulásnál 

 a gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek és az egyetemi tanulmányaikat feladó 

fiataloknak lehetőségük van kétéves technikumi képzésre jelentkezni. 
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KERESKEDELMI ÉRTÉKESÍTŐ 

kódszám: 1721 

SZAKÁCS kódszám: 1731 

 
CUKRÁSZ kódszám: 1733 

PINCÉR –  

VENDÉGTÉRI SZAKEMBER  

kódszám: 1732 

PÉK kódszám: 1741 
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SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉSEK 

Információk a szakképző iskolai képzésről: 

 a szakképző iskola három év során képezi a szakma ifjú mestereit 

 1 év ágazati képzés + 2 év szakirányú oktatás duális keretek között 

 az első év után a technikummal átjárható rendszer 

 a szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi 

eredménytől függ 

 a 11. évfolyam végén a tanulók 34-es szintű OKJ-s szakképesítést szereznek 

 a szakképesítést szerzett tanulók 2 éves érettségire felkészítő oktatásban vehetnek 

részt esti tagozaton. 

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (TECHNIKUM ÉS SZKKÉPZŐ ISKOLA) 

Felvételi vizsga: nincs 

A felvétel feltétele: 

 valamennyi szakmacsoportban/ágazatban az általános iskola eredményes 

befejezése 

 egészségügyi vizsgálat: 1711, 1712, 1713, 1721, 1731, 1732, 1733, 1741 kódszámú 

szakmacsoportok/ágazatok esetében 

 pályaalkalmassági vizsgálat: 1712, 1713, 1731, 1732, 1733 kódszámú 

szakmacsoportok/ágazatok esetében. 

Rangsorolás 
A 1711, 1712, 1713, 1715, 1721, 1731, 1732, 1733 és 1741-es kódszámú 

szakmacsoportokban/ágazatokban az általános iskola 5-8. osztályában magyar nyelv és 

irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika tantárgyak jegyei alapján számított 

pontszám. 

A pontszám kiszámítása BTM-es és SNI-s tanulók esetén: a hiányzó osztályzatokat a 

felvételi tantárgyak meglévő osztályzataiból számított kerekített átlaggal pótoljuk. 

Kérjük mellékelni a felvételi laphoz a szakértői véleményt és az iskola határozatát a 

felmentésről 

Iskolánk  nyelvvizsgahely. 

: 8900 Zalaegerszeg, Báthory u. 58. 

: +36(92)-815-510 

@: titkarsag@bathorysuli.hu 

Web: http://bathorysuli.hu/ 
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