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Nyitott napok ideje 

 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja 

2022. szeptember    29.    17:00 
2022. október           13.      8:30 
2022. november       10.      8:30 
2022. november       24.      8:30 
2022. december       08.      8:30 
2023. január              12.      8:30 

Felvételi vizsga információk A felvételi eljárásban a központi felvételi vizsga 

eredményét nem kérjük, saját felvételi vizsgát és 

felvételi beszélgetést nem tartunk, pontszámításos 

módszert alkalmazunk.  

Egészségügyi alkalmassági követelményeknek 
megfelelés szükséges. 

Milyen tanulási, egészségügyi problémával 
fogad jelentkezőket? 

egyéb pszichés fejlődési zavar, BTM-es tanulók 

 

 

Tagozatkódok és leírásuk, felvételi eljárás leírása, egyéb kiegészítő információk, képek, ábrák 

mailto:terezvaros@kersuli.hu
http://www.kersuli.hu/


Kereskedelem ágazati képzés 4+ 1 év - Technikum  ( angol)         

tagozatkód:0001 

Indítandó osztályok száma: 1 

Öt évfolyamos; közismereti és szakképzési kerettanterv;  idegen nyelv az angol; felvétel a 

tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek megfelelés 

szükséges, kereskedelem ágazati oktatás, gyakorlati hely biztosított 

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: 5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi 

technikus 

 

 Kereskedelmi értékesítő- Szakképző iskola  3 év  (angol )    tagozatkód:0002 

Indítandó osztályok száma: 1 

Három évfolyamos szakképzés; közismereti és szakképzési kerettanterv;  idegen nyelv az 

angol; felvétel tanulmányi eredmények alapján; egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

megfelelés szükséges, gyakorlati hely biztosított. 

 A szakképzési évfolyamok és a szakmai vizsgakövetelmények teljesítése után megszerezhető 

szakképesítés: 4 0416 13  02  Kereskedelmi értékesítő 

Szakmával rendelkezők  osztályában két év alatt érettségi bizonyítvány szerezhető. 

A felvételi eljárásban a központi felvételi vizsga eredményét nem kérjük, saját felvételi vizsgát 

és felvételi beszélgetést nem tartunk, pontszámításos módszert alkalmazunk. 



A pontszámításba beszámítódó tantárgyak: 

Tantárgy 7. év vége 8. félév 

Magyar irodalom X X 

Magyar nyelvtan X X 

Angol vagy német nyelv X X 

Történelem X X 

Matematika X X 

Maximális pontszám: 25 25 

Összesen: 50 

Adott szakra jelentkezők számától és tanulmányi eredményétől függően évente kerül 

megállapításra a felvételi ponthatár. 


