
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEK 

      (2 éves nappali rendszerű képzések) 
 

• Kereskedő és webáruházi technikus 

• Cukrász szaktechnikus 

• Szakács szaktechnikus 

• Vendégtéri szaktechnikus 
 

10. osztályra épülő szakmák megszerzésére van 
lehetőség 2 év alatt: 

• Kereskedelmi értékesítő 

• Cukrász 

• Panziós-fogadós 

• Pincér-vendégtéri szakember 

• Szakács 
 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 
vendéglátós szakmákban pályaalkalmassági követelmények 

teljesítése. 

FELNŐTTEK SZAKMAI OKTATÁSA 

(1 éves ingyenes képzések felső korhatár nélkül) 

Esti munkarendben megszerezhető szakmák: 
 

• Kereskedő és webáruházi technikus 

• Cukrász szaktechnikus 

• Szakács szaktechnikus 

• Vendégtéri szaktechnikus 

• Cukrász 

• Kereskedelmi értékesítő 

• Panziós fogadós 

• Pincér-vendégtéri szakember 

• Szakács 

 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 
vendéglátós szakmákban pályaalkalmassági követelmények 
teljesítése. 

165 éves a KERI! 
 
Debrecen legnagyobb történelmi múlttal rendelkező 

szakképző iskolája várja új diákjait!   
Az eltelt évek alatt az iskola képzési rendszere változott, de 

fő profilunk mindvégig a kereskedelem és a vendéglátás volt. 
Diákjaink megismerkedhetnek a legújabb technológiákkal és 
alapanyagokkal, külföldi szakmai gyakorlatokon, országos és 
nemzetközi versenyeken mutathatják meg kreativitásukat. 
Megtanítjuk, hogyan váljon tanulóból menő sztárséf vagy 
sikeres menedzser. Napjainkban is a szakma legkiválóbb 
szakembereitől tanulhatnak diákjaink. Ők azok a 
felelősségteljes, elhivatott, szakmájukban is kiemelkedő 
szakemberek, akik segítik napról napra a felnövekvő nemzedék 
szakmai gyakorlatát, biztosítva szakmájuk megfelelő 
utánpótlásának képzését. Az együttes munkának 
köszönhetően nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is 
megállják diákjaink a helyüket az iskola falait elhagyva, a 
munka világában. Az érdeklődésének megfelelően mindenki 
válogathat szakköreinkből, önképző köreinkből, sport és 
kulturális rendezvényeink közül. Nálunk nemcsak átlagos 
diákélet folyik, hanem már tanulóként külső szakemberek 
segítségével ismerkednek meg diákjaink a vállalkozások 
mindennapjaival és a szakhatóságok tevékenységeivel is. 
 
A felvételiről részletes információt iskolánk honlapján találsz! 

www.dszckereskedelmi.hu 

 

 

 

Debreceni SZC Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 

Iskola 

2022/2023. tanév 

Beiskolázási tájékoztató  

 
 

NYÍLT NAP 
2021. november 24. (szerda)  

Elérhetőségeink 
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https://www.facebook.com/keri.debr/


Kedves pályaválasztás előtt álló diákok! 

Ha szívesen vagy emberek között, szeretnél egy szép 
üzletben dolgozni, esetleg saját üzletről álmodsz, ismerd 
meg képzési kínálatunkat! 

Ha szívesen forgolódsz a konyhában, érdekel az ételek 
izgalmas világa, a vendéglátás fortélyai, akkor nálunk 
megtalálhatod a Neked való szakmát! 

Piacképes szakmákkal, kiváló oktatókkal, színvonalas 
gyakorlati munkahelyekkel várunk Benneteket! 

 

Makai Mária 

Igazgató 
 

TECHNIKUM 

5 évfolyamos képzések, melyekben 5 év alatt érettségi és 

technikusi képesítés szerezhető.  

 

Kereskedelem ágazat 

Kereskedő és webáruházi technikus 

Kód: 0311 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság. 

 

 Turizmus-vendéglátás ágazat 

Cukrász szaktechnikus 

Kód: 0312 

Szakács szaktechnikus 

Kód: 0313 

Vendégtéri szaktechnikus 

Kód: 0314 
 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 
pályaalkalmassági követelmények teljesítése. 

Pontszámítás: általános iskolában elért eredmény (7. 
osztályos év végi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, 
matematika, kémia, történelem, idegen nyelv tantárgyakból 
hozott pontok.) 
Valamennyi szakképzésben tanuló diák ösztöndíjra jogosult, 
melynek összege az ágazati alapoktatás során egységes, a 
szakirányú oktatásban résztvevők pedig ösztöndíjban vagy 
szakképzési munkaszerződéssel munkabérben részesül.  

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

A szakképző iskola három éves, itt képezzük a szakmák 
mestereit. 

Kereskedelem ágazat 

Kereskedelmi értékesítő 

Kód: 0315 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság. 
 

Turizmus-vendéglátás ágazat 
Cukrász szakképesítés 

Kód: 0316 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 

pályaalkalmassági követelmények teljesítése. 

 

Panziós-fogadós szakképesítés 

Kód: 0317 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 

pályaalkalmassági követelmények teljesítése. 

 

Pincér-vendégtéri szakember szakképesítés 

Kód: 0318 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 

pályaalkalmassági követelmények teljesítése. 

 

Szakács szakképesítés 

Kód: 0319 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság és a 

pályaalkalmassági követelmények teljesítése. 

 

Pontszámítás: általános iskolában elért eredmény 
 (7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, 
matematika, kémia, történelem, idegen nyelv tantárgyakból 
hozott pontok) 
Az új szakképzési rendszerben a kormányrendelet alapján 
minden tanuló egységes szakképzési ösztöndíjat kap. 

FELNŐTTEK SZAKMAI KÉPZÉSE 

 Falusi vendéglátó 

 Raktárvezető 
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Cím: 4027 Debrecen, Vénkert utca 2. 

Telefon: 06 (52) 413-113 
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KIR technikai azonosító szám: 520221 
E-mail: kereskedelmi.debrecen@gmail.com  

Honlap: www.dszckereskedelmi.hu  
Facebook:https://www.facebook.com/keri.debr/ 

Instagram: www.instagram.com/dszc_keri/ 
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