Soproni Szakképzési Centrum

Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
Cím: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D. OM: 203051/021
Tel./Fax: 99/537-162; web: www.porpaczy.hu, e-mail: porpaczy@porpaczy.hu

Kedves Jelentkezőnk!
Szeretnénk segítséget adni a felvételi jelentkezési lap, iskolánkra vonatkozó adatainak
kitöltéséhez:
A felvételi lapot a nyolcadik évfolyamosok részére az általános iskola adja, és nekik is kell
leadni legkésőbb 2021. február 19.-ig. (Az általános iskola továbbítja a tanulói
jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak)
A jelentkezéshez egyik képzésünkhöz sem kell központi írásbeli felvételi vizsga, ezért
iskolánkban központi írásbeli felvételi vizsga nem is lesz!
A jelentkezési lapot a középfokú felvételi eljárás szerint 2020/2021 tanévre kiadott
jelentkezési lapon kell kitölteni. A kép, az előző évek alapján készült, nem az idei évi!



az iskola OM azonosítója: 203051/021



neve: Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium



címe: 9431 Fertőd, Madách sétány 2/D



a tanulmányi területet meghirdető feladat ellátási hely: 021



a tanulmányi terület kódja, a tagozat kód pedig a következő lehet a technikusi
képzésben:
 0501 Magyar-osztrák képzés
 0502 Turisztika (elsődleges nyelv: német)
 0503 Turisztika (elsődleges nyelv: angol)

Részletesen:
Tagozat
Technikumi
kód
ágazati képzés

0501

Gazdálkodás és
menedzsment

Érettségi végzettséggel megszerezhető Képzési idő
ágazati szakképesítés
(év)
5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli
ügyintéző - Magyar-osztrák pénzügyiszámviteli ügyintéző
Nyelvi előkészítő évfolyammal
5 1015 23 07 Turisztikai technikus
elsődleges nyelv: német nyelv

0502
Turizmusvendéglátás

0503

Szakmairányok:
-Idegenvezető,
-Turisztikai szervező, értékesítő

5 1015 23 07 Turisztikai technikus
elsődleges nyelv: angol nyelv
Szakmairányok:
-Idegenvezető,
-Turisztikai szervező, értékesítő

Felvehető
létszám
(fő)

1+5

32

5

16

5

16

Várjuk jelentkezésed!
További információk:
E-mail: porpaczy@porpaczy.hu
Honlap: www.porpaczy.hu
Igazgató: Wellner Andrea
Facebook: Soproni SzC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium
Nyílt napunk a youtubon is: Porpáczy Fertőd, Porpáczy Stúdió alatt

Kapcsolódó jogszabályok:
27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet a 2020/2021. tanév rendjéről
2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi
felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok
lebonyolításának ütemezése a 2020/2021. tanévben

