
Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola

2017. október 17.



Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum 
Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnáziuma



Szakgimnázium 
Érettségi + 2 szakma 5 év alatt (4+1)
• ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás az első 

évfolyamtól; 

• kötelező komplex szakmai érettségi, mely szakképesítést is nyújt; 

• továbbtanulási utak: 
• ágazaton belüli emelt szintű szakmai OKJ-s végzettség 1 év alatt; 

• ágazaton kívüli emelt szintű szakmai OKJ-s végzettség 2 év alatt 

• ágazaton belüli továbbtanulásnál kreditátvitel a felsőoktatásba.



Osztályaink, képzéseink

• 9. évfolyam
• két osztály - kereskedő - 54 341 01
• egy osztály – turisztikai szervező, értékesítő  54 812 03

• 10. évfolyam
• három osztály - kereskedő - 54 341 01
• egy osztály – turisztikai szervező, értékesítő  54 812 03

• 11. évfolyam
• két osztály - kereskedő - 54 341 01
• egy osztály – turisztikai szervező, értékesítő  54 812 03

• 12. évfolyam
• négy osztály - kereskedő - 54 341 01



OKJ képzéseink

• Nappali (3 osztály)

• 1 éves kereskedő (5/13.)

• 2 éves turisztikai szervező, értékesítő (1/13., 2/14.)

• Esti (5 osztály)

• 2 éves kereskedő (2/14.) keresztféléves

• 2 éves logisztikai ügyintéző 54 345 01 (2/14.) keresztféléves

• 1 éves KKV II. keresztféléves (1/15.)

• 2 éves kereskedő (1/13.)

• 2 éves logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 54 841 11 (1/13.)



Hogyan nevelünk fogyasztói tudatosságra?



1. Budapesti Fogyasztóvédelmi Verseny





2. Országos Fogyasztóvédelmi Sulipárbaj

2015-ben iskolánk csapata nyerte meg. 

Összefoglaló a versenyről

http://fogyvedok.hu/hirek/2015/aprilis/Osszefoglalo Suliparbaj 2015.04.30.pdf


FEOSZ – Fogyasztóvédelmi Egyesületek 
Országos Szövetsége



3. Digitális Témahét  

• Előadás – „Hackerek a biztonságról”

• Különböző tantárgyak keretében – Felelős internet használata



4. Pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek

9. Évfolyam – heti 1 óra – pénzügyi és vállalkozói ismeretek



5. Témahét - Pénz7

Bankoljunk okosan!



6. Országos Pénzügyi Fogyasztóvédelmi 
Sulitábor





7. Budapesti Békéltető Testület



8. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
(megszűnt)

Laborlátogatás



9. Fogyasztóvédelmi Világnap – március 15.



10. Kereskedelmi egységek, piacok látogatása



11. Tudásterületek közötti kapcsolódások



Jövő

• Bevált programok, vetélkedők

• Fenntartható fogyasztás

• Környezetvédelem                                Fogyasztóvédelem

www.nfhokosotthon.hu

http://www.nfhokosotthon.hu/


Köszönöm a figyelmet!

Szabó Orsolya
szakmai igazgatóhelyettes


