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Iskola címe

1091 Budapest Ifjúmunkás utca 31.

Telefonszáma

(06-1) 347-1071

E-mail címe

iskola@harsanyi-bp.hu

Honlap

www.harsanyi-bp.hu

Nyitott napok és Nyílt órák

A Nyitott napokat és a Nyílt órákat ebben a
tanévben a vírushelyzet miatt nem tudjuk
személyes jelenléttel megtartani. Az online
felvételi
tájékoztatókon
részletesen
bemutatjuk iskolánkat és képzésünket,
melyen mindenkit (szülőt, gyermeket,
osztályfőnököt)
szeretettel
várunk.
Amennyiben megválaszolatlan kérdésük
marad vagy segítségre van szükségük,
írjanak nekünk a felveteli@harsanyi-bp.hu
e-mail címre vagy hívjanak bennünket a
347-1071-es telefonszámon.

Online felvételi tájékoztatók

2020.10.07., 2020.10.14. 2020.10.21.,
2020.11.04., 2020.11.11., 2020.11.18.,
2020.11.25., 2020.12.02.

(pályaválasztási szülői értekezletek)
időpontjai: a vírushelyzetre tekintettel
online módon kerülnek megtartásra
Online részvétel 8.-os osztályfőnöki
órákon

kezdési időpontok: 15:00 és 17:00 óra
Igény esetén szívesen bekapcsolódunk online
8.-os osztályfőnöki órára, ahol a gyerekek
nyelvén
ismertetjük
képzésünket.
A
foglalkozást játékos, szakmával kapcsolatos
Kahoot-tal
zárjuk (a jelentkezést a
felveteli@harsanyi-bp.hu) e-mail címen várjuk
iskola, időpont, osztály megjelölésével).
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Kereskedő és webáruházi
technikus képzés

Intézményünk szakképzésben vállalt szerepe a
kezdetektől a kereskedők képzése, melyet a
kor igényeinek megfelelően igyekszünk
alakítani.
Tanulóinkat a
marketing és
megismertetjük

hagyományos gazdasági,
jogi ismeretek mellett

 a korszerű digitális és technológiai
ismeretekkel,
 a kereskedelmi és elektronikus
rendszerek folyamatszervezésével,
 az áruforgalom lebonyolításával,
 az online értékesítési területtel,
valamint
 a
termelési
és
gazdálkodási
folyamatok-kal.
A korszerű és a hagyományos kereskedelmi
ismeretek birtokában képessé tesszük a
technikus
képzésben
résztvevőket
a
kereskedelmi egységek
 külső és belső arculattervezésére, és
 szabályszerű
működésének
irányítására, valamint
 adminisztratív feladatainak ellátására.
Nem utolsó sorban végzett diákunk alkalmas
lesz konkurenciaelemzés elvégzésére.
Célunk a hatékony idegen nyelvoktatás az
egész képzés során. Ennek eredményeként az
alapképzés időszakában egy általános idegen
nyelvtudást
szereznek
tanulónk,
a
szakképzési szakaszban pedig a cél egy
szakmai idegen nyelv elsajátítása.
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Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

Fogadjuk a tanulási- és beilleszkedési
nehézséggel küzdő, valamint a sajátos
nevelési igényű és a hallásszervi
fogyatékkal élő (gyengén halló) tanulókat.
Kérjük,
hogy
az
esélyegyenlőség
biztosítására a jelentkezési laphoz
mellékeljék a pedagógiai szakszolgálat
érvényes szakvéleményét.
Alkalmassági követelmények:

Amennyiben a tanuló felvételt nyert,
beiratkozás előtt foglalkozásegészségügyi
alkalmassági vizsgálaton vesz részt
iskolánkban. (Ezt pályaválasztási tanácsdás céllal, előzetesen is kérheti jelenlegi
intézménye iskolaorvosától.)

A felvétel elbírálása a hozott pontok, a
központi írásbeli és a szóbeli elbeszélgetés
alapján történik. A szóbeli beszélgetések
időpontjait az iskola honlapján tesszük
közzé. A tanulók időpontjukat az oktatási
azonosító szám alapján találhatják meg.

Felvételi vizsga információk
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Pontszám számítása:

A felvételi kérelmek elbírálásának,
rangsorolásának módja, az összpontszám
meghatározása

1. A hozott osztályzatok: magyar nyelv,
irodalom,
matematika,
történelem,
idegen nyelv tantárgyak osztályzatai 7. év
végén és 8. félévkor. Maximálisan
szerezhető pontszám: 50 pont.
Amennyiben magyar nyelvből és
irodalomból összevontan egy osztályzatot
kap a tanuló, akkor a kapott osztályzat
duplán számítandó.
2. A központi írásbeli eredménye:
maximálisan szerezhető pontszám 100
pont (matematika max. 50 pont, magyar
max. 50 pont).
3. A szóbeli elbeszélgetés eredménye:
maximálisan szerezhető pontszám 50
pont.
A
felvételi
eljárás során
tehát
mindösszesen 200 pontot szerezhet a
technikumba jelentkező.

Az iskolánkba jelentkező és felvételiző
tanulók rangsorát az összpontszám
alapján alakítjuk ki.

A rangsor kialakítása

Azonos pontszámú tanulók esetén, az
alábbi sorrend szerint a rangsorban
előrébb kerül az alábbi tanuló:
1. testvére nálunk tanul
2. legalább az egyik szülő nálunk végzett
3. iskolában dolgozó gyermeke
4. kerületi lakos
5. sorsolás
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Tagozatok és tagozatkódok, írásbeli és szóbeli
felvételi időpontok

TAGOZATKÓD:

0001 TECHNIKUM Kereskedelem
ágazatban (5 évfolyamos). Az 5 év
elvégzését követően egyszerre kap
érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet az alábbi
szakképesítéssel: Kereskedő és

webáruházi technikus.
Technikumunkba való jelentkezéskor
kérjük a KÖZPONTI ÍRÁSBELI felvételi
eredményét magyarból és
matematikából.
A központi írásbeli vizsgára jelentkezés
határideje:

2020.12.04.
A központi írásbeli időpontja:

2021.01.23. 10:00 óra
Pótidőpont:

2021.01.28. 14:00 óra
A rendes írásbeli felvételi idején fennálló,
orvosi igazolással igazolt betegség esetén.

A szóbeli beszélgetéseket tartunk az
alábbi időszakban, külön beosztás
szerint:

2021. 02. 23. – 2021. 03. 12.
A diákok számára a honlapon tesszük
közzé az időpontokat. A tanulók
időpontjukat az oktatási azonosító szám
alapján találhatják meg.
Iskolánkban a szóbeli felvételi vizsgának
nincs tantárgyi jellege, inkább egy
kötetlen beszélgetés, egy alkalom, hogy
felmérjük a jelentkező motiváltságát,
érdeklődését a kereskedelem ágazat
iránt, amely a korosztály mindennapi
megfigyelésein alapszik.
A szóbeli beszélgetés lehetőséget ad
arra, hogy a hozzánk jelentkező 8.-os
tanuló olyan benyomásokat szerezzen,
melyek segítik iskolaválasztási döntését.
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Miért vonzó a technikum:
A hozzánk beérkező diákok kereskedelem ágazatot választanak, amellyel 2 évig ismerkednek. A 10.
évfolyam után kezdődik el a kereskedő és webáruházi technikusi képzés.
A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit, hiszen:
 Matematikából, magyarból, történelemből, valamint iskolánkban angol nyelvből ugyanazt a
tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban tanulják, mint gimnáziumban. Ezekből a közismereti
tárgyakból érettségi vizsgát tesznek.
 A nyelvvizsga megszerzésének lehetősége adott, hiszen ugyanolyan óraszámban tanulják az angol
nyelvet, mint egy gimnáziumban.
 A négy kötelező közismereti tantárgy mellett a technikusi vizsga lesz az ötödik érettségi tárgy. A
technikusi vizsga az emelt szintű érettségi tantárgy szerepét tölti be.
Az 5. év végén egyszerre kapnak érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet a nálunk végzett diákok.
A technikus képzés során olyan kvalifikált szakemberekké válhatnak, akik piacképes végzettségüknek
köszönhetően biztos egzisztenciát teremthetnek.
Az iskolánkban megszerzett szakmai tudás megalapozza a szakirányú felsőfokú tanulmányok
folytatását az alap- illetve mesterképzésen.
Iskolánkat mindenkinek ajánljuk, akik szívesen tanulnak családias iskolai környezetben.
Idegen nyelv oktatása
Célunk a hatékony idegen nyelvoktatás az egész képzés során. Ennek eredményeként az alapképzés
időszakában egy általános idegen nyelvtudást szereznek tanulónk, a szakképzési szakaszban pedig a
cél egy szakmai idegen nyelv elsajátítása. A szakmai idegen nyelv elsajátításának elsődleges céljából
tanulóinknak lehetőséget biztosítunk nemzetközi mobilitási programokban való részvételhez az
Erasmus+ projektekben. Második idegen nyelv tanulására van lehetőség azok számára, akik a bemeneti
tesztek alapján nem vesznek részt a kompetenciáik fejlesztésére szolgáló órákon és/vagy nincs
érettségi tárgy értékelése alóli felmentésük.

Fontosabb időpontok:
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés megküldése a középfokú iskolának 2020.
december 4.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2021. január 23., pótidőpont: 2021.01.28. Értesítés az
eredményről 2021.02.08-ig.
A felvételi jelentkezési lapot 2021. február 19-ig kell megküldeni iskolánknak.
2021. február 23. és március 12. között várjuk a hozzánk jelentkezőket felvételi beszélgetésre.
2021. március 16-ig közzétesszük az felvételi jegyzéket, melyben láthatóvá válik, hogy a jelentkezők
tanulmányi eredményük alapján hol helyezkednek el a rangsorban.
2021. március 22-23-án lehet az általános iskolában kezdeményezni a tanulói adatlap módosítását.
2021. április 23-ig a Felvételi Központ kialakítja a végleges felvételi eredményt.
2021. április 30-ig kiértesítjük a jelentkező diákokat a felvételi döntésről.
2021. május 10-től rendkívüli felvételi eljárást szervezünk, amennyiben marad még üres férőhely.
A beiratkozás: 2021. június 22-23-án lesz.
Elérhetőségeink:
Igazgató: Szakács Csilla
Iskolánk web lapja: www.harsanyi-bp.hu
E-mail címe: iskola@harsanyi-bp.hu
Telefonszámaink:
Szakács Csilla
igazgató: 347-1071
Vitézné Németh Adrienn
igazgatóhelyettes: 347-1097
Vizkeletiné Gulyás Anikó
gyakorlatioktatás-vezető: 3047-1072
Bornemisszáné Kis Ildikó
iskolatitkár: 347-1071
Porta (központi szám)
347-1070
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