
Felvételi tájékoztató 2020/2021 
 

Intézmény neve, OM azonosító száma: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskunfélegyházi 
Közgazdasági Szakgimnáziuma, 203042 

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Oskola u. 1—3. 
Telefon, fax száma: 06/76 462-274 
E-mail címe: kozge.kkfhaza@gmail.com 
Honlap: www.kozge-kkfhaza.com 
Igazgató: Tasi Judit 
Pályaválasztási felelős: Gajdicsné Lovász Judit 
2019/2020-as tanévre, nappali tagozatra 
felvettek létszáma: 

104 

Hozott tanulmányi eredmények átlaga: 3,81 
 

Tervezett képzési formák, tanulmányi területek, osztályok, szakmacsoportok a 
2020/2021-as tanévre 

Ágazat Új OKJ-s szakma Intézményi 
tagozatkód 

Közgazdaság 
(Gazdálkodás és 
menedzsment*) 

Pénzügyi-számviteli 
ügyintéző 

 

5001 

Ügyvitel 
(Gazdálkodás és menedzsment*) 

Vállalkozási-ügyviteli 
ügyintéző 

 

5002 

Közlekedés, szállítmányozás 
és logisztika 
(Közlekedés és 

szállítmányozás*) 

Logisztikai technikus 
 

5003 

Informatika 
(Informatika és távközlés*) 

Informatikai rendszer- és 
alkalmazás-üzemeltető 

technikus 

5004 

Turisztika 
(Turizmus-vendéglátás*) 

Turisztikai technikus 
 

5005 

*A „Tájékoztató füzet az alapszakmákról” című, az Ágazati Készségtanácsok ajánlásával készített 

kiadványban szereplő ágazati megnevezés 

 

 



Felvételi követelmények: Általános iskolai eredményekből számított pontok 
alapján; a nyelvi előkészítő osztályban szóbeli 
elbeszélgetés a tanult (angol, német) idegen 
nyelvből. 

Idegen nyelvoktatás: angol, német + a nyelvi előkészítő osztályban 
(turisztika ágazaton) francia nyelv 

SNI tanulóknak kedvezmények a 
felvételi vizsgákon 

- 

Köznevelési Híd programban rész 
vesz 

- 

Felvételi vizsgák tervezett időpontja: 
 

2020. március 10. 

Nyílt napok időpontjai: 2019. november 13.; november 26.  
(Szülők számára: november 5. 17.00 óra) 

Kollégiumi férőhelye: 
 

- 

Határidők 
2019. december 6. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül az írásbeli vizsgát 
szervező intézménybe. 

 
2020. január 18. 

Központi írásbeli felvételi vizsgák 
 

2020. január 23. 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák 

 
2020. február 19. 

 Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói 
adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. 

 
2020. február 24-március 13. 

Szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében 
 

2020. március 16. 
 A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 

jegyzékét. A jegyzék honlapunkon lesz megtalálható. 
 

2020. március 19-20. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

 
2020. április 23. 

A tanulói módosító adatlapok alapján a Hivatal kiegészíti a jelentkezettek listáját. 
 

2020. április 30. 
 A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
 

2020. június 22-24. 
Beiratkozás nyolcadikosok számára 


