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Piacképes szakmát szeretnél? 

Nyüzsgő diákéletre vágysz? 

Szakmailag elismert tanároktól tanulnál? 

 

Válaszd Csepelen a Vásárhelyit! 
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Budapest XXI. kerületében Csepelen, szép 

természeti környezetben, a Kis-Duna partján 

található a BGSZC Vásárhelyi Pál  

Kereskedelmi Szakgimnáziuma. 

Az iskolánkban folyó képzések a piaci verseny-

képességnek megfelelő lehetőségeket kínál-

nak diákjaink számára:  

 ágazati szintű, széleskörű alaptudást biz-

tosítanak 

 duális képzés  

 ötéves képzés végén érettségit  

és technikusi szintű szakképesítést, két 

végzettséget nyújtó technikum. 

Vonzó környezet, digitális oktatási tartalmak, 

idegennyelv-tanulás. 

Karrier-lehetőség 

 szakirányú munkába állás, biztos egzisz-

tencia 

 a technikumból a szakmai vizsga eredmé-

nye alapján egyenes út a szakirányú felső-

oktatásba. 

BGSZC         Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakgimnáziuma 

Továbbtanulás 

A 9-13. évfolyamon technikumi képzést  

nyújtunk az alábbi ágazatokon:  

XXVI. Kereskedelem 

0091  Kereskedelem — angol nyelv  

 Nyelvi előkészítő osztály 1+ 5 éves 

 képzés  

0092  Kereskedelem 

 angol nyelv vagy német nyelv   

XL. Közlekedés, szállítmányozás  

és logisztika 

0093  Logisztika 

 angol nyelv vagy német nyelv 

XXVIII. Turisztika 

0094 Turisztika  

 angol nyelv vagy német nyelv 

 

Felvételi követelmények: 

 7-8. osztályos tanulmányi eredmények 

 központi írásbeli felvételi vizsga 

 Matematika 

 Magyar nyelv 

 szóbeli meghallgatás 

 

A felvételi időpontokról és pontok számítá-

sáról iskolánk honlapján nyújtunk részle-

tes tájékoztatást. 

 

Megszerezhető szakképesítések 

 

Az 5 éves technikus képzés érettségi bizo-

nyítványt és technikusi végzettséget igazoló 

oklevelet ad: 

 Kereskedő és webáruházi techni-

kus  

 Logisztikai technikus 

 Turisztikai technikus 

 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. 

Intézményünk Ökosuli.  


