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Az iskola rövid bemutatása:
Korszerű technikával felszerelt új iskolában várjuk azokat, akik sikeres szakmát és érettségit
szeretnének. Kihasználva a határközelségét, a Magyar-Osztrák képzésben a szakmai tanárok
Ausztriából járnak át tanítani és diákjaink az osztrák diákokkal együtt vesznek részt a szakmai
oktatásban Frauenkirchenben. A turisztikai képzés során a szakmai tárgyak tanítása a térség
turisztikai szakemberei, egyetemi oktatói, valamint az Esterházy kastély bevonásával történik,
kihasználva a Fertőszéplaki Tájházak adta lehetőségeket. A Tájházak működtetésével jelentős
szerepet vállalunk a közművelődésben, a térségi, a világörökségi értékek megőrzésében és
megismertetésében.
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Magyar-Osztrák pénzügyiszámviteli ügyintéző
Turisztikai szervező, értékesítő OKJ:54 81203

A KÉPZÉSEK RÖVID BEMUTATÁSA:
9. Nyelvi (előkészítő) évfolyam
Képzés kódja: 0501
Magyar-Osztrák pénzügyi-számviteli ügyintéző
Kooperációs tanterv alapján a közismereti tantárgyakat magyarul, a szakmai tantárgyakat
(gazdasági informatika, üzemgazdaságtan, számvitel, marketing, projektmanagement)

valamint a német és az angol nyelvet pedig németül tanulják diákjaink. A szakmai
gyakorlat részben Fertődön, részben Ausztriában folyik az osztrák diákokkal közösen, ezért
osztrák diákigazolványra is jogosultak tanulóink. Mellék-szakképesítés helyett a
kooperációs tanterv osztrák résztananyagait tanítjuk.
A 13. évfolyam végén diákjaink osztrák érettségi-képesítő vizsgát tesznek Ausztriában.Az
osztrák érettségi bizonyítvány ausztriai továbbtanulásra, illetve ausztriai ösztöndíjra
jogosíthat és egyben felsőfokú német nyelvvizsgát ad.
Diákjaink a 11. vagy 12. évfolyamon 2 hetes angliai tanulmányúton vesznek részt.
Nyelvi előkészítő: A német és angol nyelv intenzív elsajátítására, valamint informatikai
ismeretek bővítésére ad lehetőséget; mellette világörökség tantárgyat és önismeret is
tanulnak diákjaink.
Turisztika évfolyam
Képzés kódja: 0502
Intézményünk a térség munkaerő piaci igényeire reagálva az Esterházy kastély és a
Fertőszéplaki Tájházak adottságait kihasználva korszerű, széles gazdasági és marketing
ismeretekkel, német, angol és igény szerint orosz tudással rendelkező szakemberek
képzését vállalja fel. A képzés sokrétűségének köszönhetően a turisztikai szervezőértékesítő szakember közre tud működni a felsővezetői döntést igénylő üzleti-,
gazdálkodási-, pénzügyi-, és marketingtervek kidolgozásában.
10. évfolyam végén választási lehetőség mellék-szakképesítés megszerzésére vagy egyéb
tananyagtartalmak (idegen nyelv, érettségi tantárgyak, szakmai tantárgyak) tanulására. Ha
mellék-szakképesítést választanak tanulóink, akkor szállodai recepciós 52 812 01 OKJ-s
szakképesítést is kaphatnak.
Felvételi követelmények:
Magyar-Osztrák pénzügyi-számviteli ügyintéző: A tanulmányi eredmények, a magyar
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.
Turisztika: A tanulmányi eredmények átlaga.
Általános információk: a felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül
a rangsor elkészítésénél előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt
követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az
iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt
indokolja.
Kollégiumi elhelyezés: 3 ágyas szobákban. Kollégiumunk jó feltételeket biztosít a
tanuláshoz, művelődéshez, sporthoz és kikapcsolódáshoz.
Nyitott kapuk napja, szakmák délelőttje
Időpont:

2018. november 21-én, 8.00-13.00 óráig

Helyszín:

9431 Fertőd, Madách sétány 2/D

Egyéb tájékoztatók időpontjai: A Magyar-Osztrák képzésben a szóbeli felvételi vizsga
időpontjai (kezdés 8.00 óra): 2019.02.27 és 2019.03.06

