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2017/2018. tanévi felvételi eljárásáról
A Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája szeretettel várja azoknak a 8. osztályos tanulóknak a jelentkezését,
akik érdeklődést mutatnak a kereskedelem, a gazdaság, a vállalkozások működése iránt.

A FELVÉTELI DÖNTÉS ALAPJA
Iskolánk a felvételi eljárás során a nálunk számított pontszámot és a felvételi rangsort
az alábbi elvek szerint alakítja ki:

1. A hozott osztályzatok: magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem, idegen
nyelv tantárgyak osztályzatai 7. év végén és 8. félévkor. Maximálisan szerezhető
pontszám: 50 pont, a hozott osztályzatok 2x-esen számítanak, tehát max. 100
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), a központi írásbeli 1x-esen
számít, tehát max. 100 pont.
3. A szóbeli elbeszélgetés eredménye: maximálisan szerezhető pontszám 50 pont,
a szóbeli beszélgetés 2x-esen számít, tehát max. 100 pont.
A felvételi eljárás során tehát mindösszesen 300 pontot szerezhet a jelentkező.
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. kolléga gyermeke
4. kerületi lakos
5. sorsolás

Felvétellel, képzéssel kapcsolatos tájékoztatásért forduljanak bizalommal
Ivády Endre Péter szakmai igazgatóhelyetteshez: ivady@harsanyi-bp.hu, tel.: 347-1073
és Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkárhoz: kildiko@harsanyi-bp.hu, tel.: 347-1071

Sok szeretettel várjuk Nyílt Napunkon az érdeklődő gyerekeket és a szülőket
I. 2016. október 19-én 14.00-tól a diákoknak, szülői tájékoztató 16.00-tól.
II. 2016. november 23-án 14.00-tól a diákoknak, szülői tájékoztató 16.00-tól.
II. 2017. február 8-án 14.00-tól a diákoknak, szülői tájékoztató 16.00-tól.

Óralátogatásra várjuk mindazokat, akik szeretnének bepillantást nyerni
tanóráinkba. Ideje: 2016. november 8-9.
Az időpontokra a Nyílt Napon lehet regisztrálni.

KÉPZÉSEINK:
Feladatellátási hely sorszáma: 005
Érettségivel záruló képzéseink:
Tagozatkód

Képzés megnevezése
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szakgimnázium
4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, felvétel a tanulmányi eredmények és a
magyar nyelvi, és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és
a szóbeli vizsga alapján, közgazdaság szakmacsoport közgazdaság
ágazat. A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi
végzettség megszerzésével a következő szakképesítés szerezhető meg:
pályázati-támogatási asszisztens. A szakképzési évfolyamok elvégzése
után tervezett kimenet: vállalkozási- és bérügyintéző
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szakgimnázium
4 évfolyamos szakgimnáziumi kerettantervek, az első idegen nyelv(ek)
a(z) angol vagy a(z) német, a tanulmányi területre egyéb pszichés
fejlődési
zavarral
(súlyos
tanulási,
figyelemvagy
magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a
tanulmányi eredmények és a magyar nyelvi, és a matematika központi
írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján, egészségügyi
alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
kereskedelem ágazat. A középiskolai évfolyamok elvégzésével,
valamint az érettségi végzettség megszerzésével a következő
szakképesítés szerezhető meg: eladó. A szakképzési évfolyamok
elvégzése után tervezett kimenet: kereskedő.

Szakmai vizsgával záruló képzések
Tagozatkód Képzés megnevezése
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szakközépiskola
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható),
szakközépiskolai kerettantervek, az első idegen nyelv(ek) a(z) angol vagy
a(z) német, a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is
jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján,
egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés
szükséges,
kereskedelem-marketing,
üzleti
adminisztráció
szakmacsoport. A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a
komplex szakmai vizsga letételével a következő szakképesítés
szerezhető meg: eladó

Kérjük, hogy tanulmányozzák át az alábbi határidőket:
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés megküldése a középfokú
iskolának 2016. december 9-ig.
Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21.
A felvételi jelentkezési lapot 2017. február 15-ig kell megküldeni iskolánknak.
2017. február 20-24-e között várjuk a hozzánk jelentkezőket felvételi beszélgetésre.
2017. március 10-én közzétesszük az felvételi jegyzéket, melyben láthatóvá válik, hogy
a jelentkezők tanulmányi eredményük alapján hol helyezkednek el a rangsorban.
2017. április 7-éig elkészítjük és közzétesszük a végleges felvételi jegyzéket.
2017. április 19-ig a Felvételi Központ kialakítja a végleges felvételi eredményt.
2017. április 26-ig kiértesítjük a jelentkező diákokat a felvételről vagy elutasításról.
2017. május 2-től rendkívüli felvételi eljárást szervezünk, amennyiben marad még üres
férőhely iskolánkban.
A beiratkozás: 2017. június 23-án lesz.
ELÉRHETŐSÉGEINK:
Tagintézmény-vezető: Szakács Csilla
Iskolánk web lapja: www.harsanyi-bp.hu

E-mail címe: iskola@harsanyi-bp.hu
Telefonszámaink:
Szakács Csilla
tagintézmény-vezető: 347-1071
Vitézné Németh Adrienn tagintézmény-vezető helyettes: 347-1097
Ivády Endre Péter
szakmai tagintézmény-vezető helyettes: 347-1073
Vizkeletiné Gulyás Anikó gyakorlatioktatás-vezető: 3047-1076
Murvai Tímea
titkárnő: 347-1071
Bornemisszáné Kis Ildikó iskolatitkár: 347-1071
Porta (központi szám)
347-1070
Iskolánk megközelíthetősége:
A 3-as Metró Pöttyös utcai megállójánál, a József Attila Lakótelepen található iskolánk.

Budapest, 2016. október 19.

Szakács Csilla
tagintézmény-vezető

