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Kód 
 

Tanulmányi terület leírása 
 

5010  
 

szakgimnázium 

4 évfolyamos 

szakgimnáziumi kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német 

a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye alapján 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szüksége 

vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

vendéglátóipar ágazat 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: pincér 

Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított 

 

  

5020  
 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

szakközépiskolai kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német 

a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: szakács 

Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított 

 

 

5030  
 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

szakközépiskolai kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német 

a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

vendéglátás-turisztika szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a 

következő szakképesítés szerezhető meg: cukrász 

Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított 

 

 

 



Kód 
 

Tanulmányi terület leírása 
 

5040  
 

szakközépiskola 
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

szakközépiskolai kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német 

a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó 

Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított 

 

 

5050  
 

szakközépiskola 

3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) 

szakközépiskolai kerettantervek 

az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy a(z) német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

közlekedés szakmacsoport 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: karosszérialakatos 

Megjegyzés: gyakorlati hely biztosított 

 

 
 


