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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ  

2022/2023. tanévre 

Ha érdekel a pénz, vagy az informatika világa, gyere a mi iskolánkba! 

 

 

 

Iskolánk 1895 óta képez pénzügyi- és számviteli szakembereket, vállalkozási- és ügyviteli 

ügyintézőket. 2021-ben bevezettük a közigazgatási ügyintéző és az informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemeltető technikus szakmák oktatását is. Nyelvi előkészítő osztályunkban a 9. évfolyam 

végén középfokú nyelvvizsgát tehetnek a diákok.  Minden tanulónk elsajátítja a tízujjas gépírást és a képzés 

végén érettségit és technikusi vizsgát tesznek. 

Eredményeink: iskolánk 2019-ben a legjobb szakgimnáziumok országos rangsorában a 15. helyezett, 2018-

ban a legtöbb pedagógiai hozzáadott értéket adó iskolák országos rangsorában 15. helyezett, 2020-ban a 

kompetenciamérés matematika és magyar eredménye országos 10. és országos 14. helyezett. 

Az általunk kínált munka- és szakmaterületek kínálják a legtöbb, a legjobban fizető és a legbiztosabb 

munkahelyeket! 



 

 

 

Időpontok: 

- 2021. november 12. 10:00-tól pályaválasztási nyílt nap és tájékoztató 8. osztályosoknak 

- 2021. december 08. 16:30-tól bemutató órák 8. osztályos diákoknak és szülőknek, utána felvételi 

tájékoztató  

- A képzésekre való jelentkezés határideje:   2022.02.18. 

 

Képzéseink: 
 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat, Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma (5 éves) 

Tagozatkód:  angol nyelv 1110 

  német nyelv 1120 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat, Vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakma (5 éves) 

Tagozatkód: angol nyelv 1210 

  német nyelv 1220 

- Gazdálkodás és menedzsment ágazat, Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma (1+5 éves) 

Tagozatkód:  angol nyelv (nyelvi előkészítő) 1310 

  német nyelv (nyelvi előkészítő) 1320 

- Rendészet és közszolgálat ágazat, Közszolgálati technikus, közigazgatási ügyintéző szakmairány   

(5 éves)  foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Tagozatkód:  angol nyelv 1410 

  német nyelv 1420 

- Informatika és távközlés ágazat, Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus (5 éves) 

Tagozatkód:  angol nyelv 1510 

 

További lehetőségek, specialitások az intézményben: 

- szakkörök, sportkör, tehetséggondozás, közösségi szolgálat, 

      -    vízitábor, sítábor, természetjáró tábor. 

 
Felvételi:  
 

Az iskolába a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni, az általános felvételi eljárás szabályai 

szerint. Központi írásbeli felvételi eredményt pénzügyi-számviteli, vállalkozási-ügyviteli és  a 

nyelvi előkészítő osztályainkban kérünk. A jelentkezők rangsorolása az általános iskola 6-7. év 

végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján történik, az osztályzatok összege szerint (magyar nyelv 

és irodalom, történelem, matematika, idegennyelv, informatika tantárgyak). Ezek összege adja az 

alappontokat, maximum 80 pont. Szakmához kapcsolódó pontok:  

- pénzügyi-számviteli ügyintéző képzésre jelentkezés esetén matematika tantárgy 7. év végi és 8.    

félévi osztályzatának négyszerese, maximum 40 pont. 

- vállalkozási ügyviteli ügyintéző és a közigazdasági ügyintéző képzések esetében magyar nyelv 

és irodalom tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzatának kétszerese, maximum 40 pont. 

- informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus képzés esetében informatika tantárgy 

7. év végi és 8. félévi osztályzatának négyszerese, maximum 40 pont. 

Az alappontok (80) és a szakmához kapcsolódó pontok (40), adja az elérhető 120 maximum pontot. 

Idegen nyelvi előkészítő osztály esetében központi felvételi vizsgával: a hozott pontszám és a 

felvételin szerzett pontszám összege szerint rangsoroljuk a tanulókat.  

 

Szeretettel várjuk a jól fizető és biztos szakmák iránt érdeklődő fiatalokat! 


