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álaszd Csepelen a Vásárhelyit!
Válaszd Csepelen a Vásárhelyit!

E-mail: titkarsag@vasarhelyi.info
Honlap: www.vasarhelyi.info
Facebook: www.facebook.com/VPcsepel

1212 Budapest, Széchenyi u. 95.

BGSZC Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma
Budapest XXI. kerületében Csepelen, a KisDuna partján található a BGSZC Vásárhelyi
Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma.

Továbbtanulás

OKJ-s képzések

A 9-12. évfolyamon az általános műveltséget megalapozó egységes képzést nyújtunk
az alábbi ágazatokon:

Az érettségi vizsga utáni szakképzés jelenleg
a következő szakmákban folyik (nappali és
esti tagozaton):

XXVIII. Turisztika
• Turisztika – angol nyelvi tagozat
• Turisztika – német nyelvi tagozat

XXVI. Kereskedelem

• Kereskedő
• Logisztikai és szállítmányozási
ügyintéző
• Turisztikai szervező, értékesítő

• Kereskedelem – angol nyelvi tagozat
• Kereskedelem – német nyelvi tagozat

Az iskolánkban folyó képzés a piaci versenyképességnek megfelelő lehetőségeket kínál
diákjaink számára:
• egységes kerettanterv szerinti közismereti
képzés,
• az általános műveltséget megalapozó
tantárgyakon felül szakmai elméleti és
gyakorlati oktatás,
• az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítéshez kapcsolódó
szakmai érettségi vizsga,
• szakmai érettségire épülő szakképesítés
megszerzése szakképzési évfolyamon
(OKJ),
• felsőfokú iskolai továbbtanulás,
• szakirányú munkába állás.

XL. Közlekedés, szállítmányozás
és logisztika
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
– angol nyelvi tagozat
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
– német nyelvi tagozat

Felvételi követelmények:
• 7-8. osztályos tanulmányi eredmények
• központi írásbeli felvételi vizsga
• Matematika
• Magyar nyelv
• szóbeli meghallgatás
A felvételi időpontokról és a pontok számításáról iskolánk honlapján nyújtunk részletes
tájékoztatást.

Elhelyezkedési lehetőségek:
• kis- és nagykereskedelmi egységekben,
• logisztikai központokban,
• utazási irodákban, szállodákban.
Iskolánk több nemzetközi projektben is részt
vett, és jelenleg is folyik nálunk az ERASMUS+ program.

