OM azonosító: 203061
Telephely kód: 002

A 2018/2019. tanévben induló osztályok:
SZAKGIMNÁZIUM

I.

KÉPZÉSI FORMA:
 érettségire felkészítő, egyben ágazati alapozást és szakképesítést adó 4 éves képzés
 az érettségi után emelt szintű szakképzést folytató, szakmai végzettséget adó nappali
rendszerű 1 éves képzés (tanulmányok beszámításával a kétéves képzés lerövidül)
FELVEHETŐ LÉTSZÁM: 102 tanuló

KÓD: 0001 1év nyelvi előkészítő (angol) + 4 éves képzés turizmus ágazat
KÓD: 0002 4 éves képzés ügyvitel ágazat
KÓD: 0003 4 éves képzés kereskedelem ágazat
Az iskolánkba jelentkező tanulók több tagozatot is megjelölhetnek a jelentkezési lapon!
Turisztika ágazat –nyelvi előkészítő angol nyelvi évfolyammal

0001

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akiknek szenvedélyük a nyelvtanulás, nyitottak,
szívesen dolgoznának felnőtt korukban idegenvezetőként, utazási irodában vagy tolmácsként,
rendezvényszervezőként.
felvétel: az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított pontszám,
valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján
 az idegen nyelv: angol nyelv
 második idegen nyelvként az olasz nyelvet vagy a német nyelvet tanulják a diákok
 fontosabb szakmai tantárgyak: turizmusföldrajz, kultúr- és vallástörténet,
gasztronómia, protokoll, üzleti kommunikáció, marketing, szállodai adminisztráció,
szállodai kommunikáció, szakmai idegen nyelv


Az érettségi vizsga után a szakképző évfolyam elvégzésével (a jelenlegi jogszabályok
szerint)
- turisztikai szervező, értékesítő vagy idegenvezető végzettséget szerez a tanuló.

Ügyvitel ágazat

0002

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik szeretnének felnőttként számítógéppel,
irodai környezetben, pontosan és önállóan egy csapat tagjaként dolgozni.


felvétel: az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított pontszám,
valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján
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az idegen nyelv: angol vagy német nyelv
fontosabb szakmai tantárgyak: gyors-és gépírás, titkári ügyintézés, ügyfélszolgálati
ismeretek, jogi ismeretek, rendezvény-és programszervezés
 második idegen nyelvként az angol nyelv vagy német nyelv, illetve az olasz nyelv
felvehető



Az érettségi vizsga után a szakképző évfolyam elvégzésével (a jelenlegi jogszabályok
szerint)
- irodai titkár végzettséget szerez a tanuló.
Kereskedelem ágazat

0003

Ezt a képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik szeretnének üzletvezetőként dolgozni, saját
vállalkozást indítani.
felvétel: az általános iskolai tanulmányi eredményekből számított pontszám,
valamint a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye
alapján
 az idegen nyelv: angol vagy német
 fontosabb szakmai tantárgyak: kereskedelmi ismeretek, kereskedelmi gazdaságtan,
marketing, eladástan, levelezés
 második idegen nyelvként az angol nyelv vagy német nyelv, illetve az olasz nyelv
felvehető


Az érettségi vizsga után a szakképző évfolyam elvégzésével (a jelenlegi jogszabályok szerint)
- kereskedő vagy kereskedelmi képviselő szakképesítést lehet szerezni.

A FELVÉTEL MÓDJA
A felvétel
 az egységes magyar nyelvi és matematika központi írásbeli felvételi dolgozatok
eredménye
 és az általános iskolából hozott pontok alapján történik: az 5., 6., 7. osztály év végi és
a 8. osztály félévi érdemjegyei számítanak: magyar nyelv és irodalom, történelem,
matematika, a tanult idegen nyelv és informatika tantárgyak osztályzatát vesszük
figyelembe.
Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nincs általános iskolai
érdemjegy- az összes pontszámot arányosan számítjuk ki.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az összes osztályzat mellett a magatartás és szorgalom
osztályzatokat is.
Szóbeli beszélgetésre várjuk a hozzánk jelentkező tanulókat, hogy megismerjük egymást.
A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezők angol nyelvű és magyar nyelvű beszélgetésen
vesznek részt.
II.

SZAKKÖZÉPISKOLA

KÉPZÉSI FORMA: komplex szakmai vizsgára felkészítést folytató nappali rendszerű
szakképzés
ÁGAZAT: kereskedelem
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SZAKMACSOPORT: 17. kereskedelem - marketing és üzleti adminisztráció
KÉPZÉS: eladó
KÉPZÉSI IDŐ: 3 év (szakképzés) + 2 év (érettségi)
FELVEHETŐ LÉTSZÁM: 28
3eEladó éves képzés eladó

0004

Szükséges iskolai végzettség: 8 általános
Egészségügyi alkalmassági követelmények:
Kizáró okok: súlyos gerincelváltozás, halláscsökkenés beszédmegértés zavarával, beszédhiba,
arc és kéz bőrének betegségei, nem megfelelő higiéniás állapot.
A gyakorlat megkezdése előtt TÜDŐSZŰRŐ vizsgálat szükséges, és EGÉSZSÉGÜGYI
KISKÖNYV kell!
Ezt a tagozatot azoknak a diákoknak ajánljuk, akik nyitottak, barátságosak az emberekkel,
eddig nem jeleskedtek a tanulásban, de most szeretnék bizonyítani rátermettségüket,
szeretnének egy biztos munkahelyet a kereskedelemben, ahol fejlődhetnek és van előrejutási
lehetőség.
A képzést követő komplex szakmai vizsgán középszintű eladó szakképesítést lehet szerezni.
Ebben a képzési formában tanulóink elsajátítják a ruházati, műszaki cikk, élelmiszer-vegyi
áru szakmák legfontosabb ismereteit.
A szakmai gyakorlati képzést a 10. évfolyamtól vállalati körülmények között valósítjuk meg,
mely időszak már munkaviszonynak minősül. A külső gyakorló helytől havi juttatást kapnak a
tanulók.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 éves nappali rendszerű, érettségire felkészítő
képzésre jelentkezhet a tanuló iskolánkban.
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A FELVÉTEL MÓDJA
A felvétel a hozott pontok alapján történik. Az 5., 6., 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi
érdemjegyei számítanak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, a tanult idegen
nyelv és informatika tantárgyakból. Iskolánkba nem veszünk fel olyan tanulót, akinek a 8.
osztályos félévi osztályzatai között elégtelen található. Amennyiben év végén megfelelő
eredményt ér el a tanuló, és marad az iskolánkban üres férőhely, akkor pótfelvételi eljárásban
felvételt nyerhet.
Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nincs általános iskolai
érdemjegye - az összes pontszámot arányosan számítjuk ki.
A jelentkezési lapon kérjük feltüntetni az összes osztályzat mellett a magatartás és szorgalom
osztályzatokat is.
Felvételi határidők
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes
követelmények szerint szervezett írásbelikre a vizsgát
szervező intézménybe.

2017.12.08.

Az írásbeli vizsgára jelentkezés általános iskolában és az
iskolánkban is beszerezhető valamint a www.oktatas.hu
honlapról letölthető Tanulói jelentkezési lapon történik.
Írásbeli felvételi vizsgák: magyar nyelv és matematika
Pótló írásbeli felvételi vizsgák: magyar nyelv és matematika
Írásbeli eredmények kihirdetése és az Értékelő lapok
átvétele iskolánkban
Jelentkezési határidő, a tanulói jelentkezési lapok eljuttatása a
középiskolába

2018. 01. 20. 1000
2018. 01. 25. 1400
2018. 02. 08-ig
2018. 02. 19.

Iskolánk a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
tagintézménye
BGSZC OM azonosítója: 203060
feladatellátási hely száma= Békésy György Szakgimnázium és
Szakközépiskola : 002
Kérjük a Tanulói jelentkezési lapon adják meg a
gondviselő napközben elérhető telefonszámát és e-mail
címét is a gyorsabb tájékoztatás érdekében.
Szóbeli beszélgetések
Az ideiglenes felvételi eredmény nyilvánosságra hozása
A tanulói adatlapok módoításának lehetősége
Végleges felvételi eredmény kihirdetése
Rendkívüli felvételi eljárás
Beiratkozás

4

2018. 02. 23 - március 9.
2018. 03. 14.
2018. 03.21-22.
2018. 04. 20.
2018. 05. 072018. 06. 22. 800-1200

Felvételi eljárás az érettségire felkészítő osztályoknál (0001, 0002, 0003 kód)
Felvételi pontok számítása
Hozott pontok:

elérthető pontszám

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
100
informatika
(5., 6., 7. év végi, 8. osztály félévi osztályzatok)
Szerzett pontok:
az írásbeli felvételi vizsgák alapján
50
Magyar nyelv:
szövegértési, szövegalkotási, gondolkodási képesség, íráskészség
nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli
követelmények szerinti mérés
Matematika:
matematikai
ismeretek;
feladatmegoldó-készség,
50
problémaérzékenység,
kreativitás,
logikai
biztonság,
szabálykövetés, koncentráló képesség, írásbeli kommunikáció
A felvételin elérhető maximális pontszám:
200

Felvételi eljárás a középszintű eladó szakmai végzettséget adó osztályba (0004 kód)
Felvételi pontok számítása
Hozott pontok:

elérthető pontszám

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv,
100
informatika
(5., 6., 7. év végi, 8. osztály félévi osztályzatok)
A maximális pontszám:

100

Iskolánk honlapján (http://www.bekesy-iskola.hu) a Felvételi menüpontban részletes és
folyamatos tájékoztatást kapnak a felvételi eljárásról.

Szeretettel várjuk iskolánkba az érdeklődő diákokat!
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