




A Veszprémi SZC

Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum (Közgáz)

2022-ben induló képzései + ösztöndíj ( 4 szakma) 

a 9. évfolyam nappali tagozaton áttekintés

- Pénzügyi-számviteli ügyintéző

- Nyelvi előkészítő osztállyal pénzügyi számviteli ügyintéző

- Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző

- Közigazgatási ügyintéző

- Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető





Közgáz képzései 

részletezve 1.

- 1110 Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus, emelt matek, angol nyelv

- 1120 Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus, emelt matek, német nyelv





Közgáz képzései 2.

- 1310 Nyelvi előkészítő osztállyal pénzügyi számviteli ügyintéző technikus, angol nyelv

- 1320 Nyelvi előkészítő osztállyal pénzügyi számviteli ügyintéző technikus, német nyelv





Közgáz képzései 3.

- 1210 Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző technikus, angol nyelv

- 1220 Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző technikus, német nyelv





Közgáz képzései 4.

- 1410 Közigazgatási ügyintéző közszolgálati technikus, angol nyelv

- 1420 Közigazgatási ügyintéző közszolgálati technikus, német nyelv





Közgáz képzései 5.

- 1510 Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető informatikai technikus, angol ny.

németeseknek nyelvváltás lehetséges



Külföldi kirándulás





Közgáz

2022-ben induló képzései összefoglaló

- 1110 Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus, emelt matek, angol nyelv

- 1120 Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikus, emelt matek, német nyelv

- 1310 Nyelvi előkészítő osztállyal pénzügyi számviteli ügyintéző technikus, angol nyelv

- 1320 Nyelvi előkészítő osztállyal pénzügyi számviteli ügyintéző technikus, német nyelv

- 1210 Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző technikus, angol nyelv

- 1220 Vállalkozási és ügyviteli ügyintéző technikus, német nyelv

- 1410 Közigazgatási ügyintéző közszolgálati technikus, angol nyelv

- 1420 Közigazgatási ügyintéző közszolgálati technikus, német nyelv

- 1510 Informatikai rendszer-és alkalmazásüzemeltető informatikai technikus, angol nyelv







A Veszprémi SZC

Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum (Közgáz)

Elérhetőségei

Cím: 8200 Veszprém Csap u. 9.    

Web: www.veszpremkozgaz.hu

Facebook: Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 

facebook.com/veszpremkozgaz/

Google: közgáz

YouTube: közgáz veszprém

Instagram: instagram.com/kozga_z

E-mail: veszpremkozgaz@veszpremkozgaz.hu

Mobil: 20/510 8892

Nyílt nap I.: 2021. nov.12. 10:00 órától 8. osztályosoknak

Nyílt nap II.: 2021.dec.08.16:30 órától bemutató órák és beiskolázási szülői értekezlet 

szülőknek és 8. osztályosoknak

http://www.veszpremkozgaz.hu/
mailto:veszpremkozgaz@veszpremkozgaz.hu

