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OM azonosító: 203061/014 

Megszerezhető szakképzettség: Nyelv: Tagozatkód: 

Kereskedő és webáruházi technikus angol 0001 

Kereskedő és webáruházi technikus német 0002 

Turisztikai technikus angol 0003 

Turisztikai technikus német 0004 

Egy jelentkező több tanulmányi területet is megjelölhet. 
Második idegen nyelv német vagy angol. 

 
Felvételi követelmények 

 
1. Hozott pontok 

A 7. év végi és a 8. félévi matematika, magyar nyelv, irodalom, történelem és a 
tanult idegen nyelv osztályzatainak összege. (max. 50 pont) 

 
2. Írásbeli és felvételi meghallgatás 

A központi írásbeli (max. 100 pont) és a szóbeli meghallgatás (max. 25 pont) 
eredménye. 

 
4,0 feletti tanulmányi átlag esetén a jelentkező maximális szóbeli pontszámot kap 

és egy játékos foglalkozáson ismerkedünk meg vele. 
 

A felvételi vizsgák részleteiről honlapunkon tudhat meg többet. 
 
 

Felvételi előkészítő 
 

Ingyenes online felvételi előkészítőt indítunk 2020. november elején. 
További tájékoztatás iskolánk honlapján. 
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Kereskedő és webáruházi technikus Turisztikai technikus 

Kereskedelem ágazat 5 éves képzése, amely 
érettségivel és technikus szintű 
szakképzettség megszerzésével zárul. 
A kereskedő és webáruházi technikus szakma 
új távlatokat nyit a kereskedelem területén. A 
szakképzett technikus az általános 
kereskedelmi folyamatok megismerése 
mellett alapos tudással rendelkezik a 
marketing, az online értékesítés és a 
webáruházak működésével kapcsolatosan. 
A kereskedő és webáruházi technikus 

o kialakítja a kereskedelmi egység 
külső/belső arculatát, termék-, ár-, 
értékesítési-, és kommunikációs 
politikáját; 

o megtervezi, elemzi, értékeli az 
áruforgalmi tevékenységet; 

o irányítja, szervezi és ellenőrzi a 
kereskedelmi egység szabályszerű 
működését; 

o a vállalkozás nyereséges gazdálkodása 
érdekében alkalmazza a gazdasági, 
jogi és marketing ismereteket; 

o kezeli a megrendeléseket, a 
törzsvásárlói nyilvántartásokat, a 
bónuszrendszereket; 

o árukatalógusokat, árjegyzékeket állít 
össze; 

o a legkorszerűbb digitális és 
technológiai ismereteinek 
alkalmazásával irányítja a 
kereskedelmi és elektronikus 
rendszerek folyamatszervezését, 
informatikai megvalósítását; 

o aktualizálja az online tartalmakat, 
részt vesz az aktuális online, offline 
kampányok lebonyolításában; 

o ellátja a nyilvántartással, a vásárlók 
kezelésével, az adatszolgáltatással, az 
adatok védelmével kapcsolatos 
adminisztratív feladatokat; 

o szakszerűen kommunikál idegen 
nyelven. 

 

Turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves 
képzése, amely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével 
zárul. Választható szakmairányok: 
Turisztikai szervező szakmairány, 
Idegenvezető szakmairány. 
Idegenforgalmi szakember, aki turisztikai 
vállalkozásokban végez szervezési, 
idegenvezetési, értékesítési, ügyintézői, 
információs munkát, miközben magas 
szinten kommunikál a vendégekkel, 
partnerekkel, munkatársakkal. 
A turisztikai technikus 

o széleskörű szakmai tudással és 
általános műveltséggel rendelkezik; 

o ismeri és betartja a protokoll és az 
etikett szabályait; 

o magas szinten kommunikál szóban 
és írásban, magyar és idegen 
nyelven, információt nyújt; 

o tisztában van az idegenforgalom 
szerkezetével, fontosságával, hogy 
jelentős mértékben járul hozzá a 
gazdaság élénkítéséhez; 

o ismeri a vonatkozó törvényeket, az 
írott és íratlan szabályokat, képes 
követni a változásokat; 

o kezeli a digitális technikát, ismeri a 
szakmai szoftvereket; 

o átlátja a turisztikai vállalkozásban 
előforduló munkafolyamatokat; 

o utasítások, iránymutatás alapján, 
később önállóan képes a szállodai, 
irodai, utazási irodai területen a 
szervezői, ügyintézői, referensi, 
tájékoztatási, hostess és 
idegenvezetői munka elvégzésére, 
tapasztalatszerzés után vezetővé 
tud válni. 

 

Néhány szakmai tantárgy… 
- munkavállalói idegen nyelv 
- digitális alkalmazások 
- kommunikáció 
- vállalkozási ismeretek 
- webáruház működtetése 
- jogi ismeretek 
- két idegen nyelv 

 

- idegenvezetés 
- ügyfélkapcsolatok 
- országismeret idegen nyelven 
- turizmusmarketing és protokoll 
- munkavállalói ismeretek 
- két idegen nyelv 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


