
  

 
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

a 2020/2021. tanévre  
Iskolánk OM azonosítója:  201594 

Az iskolánkba jelentkezők központi írásbeli felvételi  
vizsgát tesznek 2020. január 18-án 10 órától. 

Az elért eredményekről 2020. február 6-ig küldünk  
értesítést. 

2020. február 24-én szóbeli meghallgatást tartunk.  
(Nem tantárgyi ismeretanyagot kérdezünk!  

Téged akarunk egy kicsit jobban megismerni.) 

A felvétel elbírálása a pontszámok összege alapján történik: 
• hozott pontszám: a 7. év végi és 8. félévi eredmény magyar 

nyelv és irodalomból, történelemből, idegen nyelvből, 
matematikából és informatikából (max. 50), 

• szerzett pontszám: az írásbeli felvételi vizsgán (max. 100), 
és a szóbeli meghallgatáson (max. 50). 

A rangsort (a diákok OM azonosító számával) 2020. március 13-tól 
az iskola bejárati hirdetőtábláján és a honlapján olvashatjátok . 

Bővebb információ Bihari Sándorné igazgatóhelyettestől kérhető. 

Tagozat- 
kód  Osztály (szakmacsoport, ágazati terület)  

Felve-
hető 
(fő)  

0001 technikum, 5 évf., Közgazdaság ágazat; választható idegen 

nyelv: angol vagy német; megszerezhető szakképesítés: 54-

344-01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző (technikus) 

20 

0002 technikum, 5 évf., Közgazdaság ágazat; választható idegen 

nyelv: angol vagy német; megszerezhető szakképesítés:  54-

344-05 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (technikus) 

20 

0004 technikum, 5 évf., Informatika ágazat, oktatott idegen nyelv: 

angol; megszerezhető szakképesítés: 54-481-09 Informatikai 

rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

17 

0005 gimnázium, 4 évf., oktatott idegen nyelvek: angol és német 

(az egyik - az általános iskolában tanult nyelv - emelt szinten); 

emelt óraszámban tanított tárgyak: matematika, informatika, 

történelem 

34 

0003 technikum, 5 évf., Informatika ágazat, oktatott idegen nyelv: 

angol; megszerezhető szakképesítés: 54-481-08 Szoftverfej-

lesztő és –tesztelő technikus 

17 

  

 

 

 Kedves iskolát, pályát választó  

8. osztályos diák! 

Ajánljuk neked az iskolánkat, ha szeretnél  

� biztos alapokat a továbbtanuláshoz, munkavég-

zéshez 

� a térség egyik legeredményesebb iskolájának 

diákja lenni 

� barátságos környezetben, korszerű ismereteket 

elsajátítani 

� piacképes szakmát és érettségit is szerezni 

egyszerre 

� az érettségi után is tanulni (szak-képzésben 

magasabb szinten vagy felsőoktatásban) vagy 

már szakképzett munkavállalóként dolgozni  

Mindemellett többféle sportolási  
lehetőséget kínálunk! 

Lehetőséget adunk tehetséggondozó  
műhelyekbe bekapcsolódni! 

 



  
 

TECHNIKUMBAN 
A választott ágazatnak megfelelő szakképzés (vagyis a szakmai 
tantárgyak tanulása) a közismereti oktatással párhuzamosan 
zajlik a kilencedik évfolyamtól a 13. évfolyam végéig. A képzés 
célja az, hogy öt év után a diákok érettségi bizonyítványt és 
megtanulva egy alapszakmát, technikusi oklevelet szerezzenek. A 
technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít, 
amely a felsőfokú továbbtanulás szempontjából előnyt jelent. A 
nyelvvizsga megszerzésére a lehetőség adott, hiszen ugyanolyan 
óraszámban történik a nyelvtanulás, mint a gimnáziumban, de itt 
egy nyelvből.  

Az érettségi és technikusi vizsga után a diákok számára a követ-
kező lehetőségek nyílnak meg: munkába állhatnak (esetleg köz-
ben felnőttképzés keretében szakképesítés ráépülést szerez-
hetnek) vagy felsőoktatási intézményben tovább tanulnak.  

KÖZGAZDASÁG  ÁGAZATI  OSZTÁLYOK  

Tantárgyak a választott szak függvényében: gazdasági és jogi 
alapismeretek, ügyviteli gyakorlatok, gazdálkodási ismeretek, 
gépírás, pénzügy, vállalkozásfinanszírozás, adózás, elektronikus 
adóbevallás, statisztika, számvitel, könyvelés számítógépen, 
levelezés, kommunikáció, ügyfélszolgálati ismeretek, dokumen-
tum– és adatkezelés 

Mivé válhatsz?  

Pénzügyi-számviteli ügyintéző: könyvelő, gazdasági ügyinté-
ző, gazdaságvezető, pénzügyi referens, számviteli ügyintéző, 
főkönyvi könyvelő, mérlegképes könyvelő, közgazdász stb. 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző: ügyfélszolgálati ügyintéző, 
menedzser asszisztens, titkár és titkárnő, munkaügyi ügyintéző, 
bírósági adminisztrátor, irodavezető stb.

INFORMATIKA  ÁGAZATI  OSZTÁLY  
Tantárgyak többek között: IT alapok, hálózatok,  programozás, 

IT szakmai angol nyelv, Linux, hálózatbiztonság, irodai alkalma-

zások. 

Mivé válhatsz?  

Szoftverfejlesztő és –tesztelő technikus: számítástechnikai 

programozó, web-fejlesztő, webmester, alkalmazásfejlesztő  

stb.  

Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus: 

rendszergazda, hálózattelepítő és -üzemeltető, alkalmazásüze-

meltető  stb. 

GIMNÁZIUMBAN 
EMELT  SZINTŰ NYELVI  OSZTÁLY  

Emelt óraszámú idegen nyelv és történelem oktatás. Kiemelt 
figyelem a természettudományos tárgyak választhatóságára. 

90% fölötti felsőoktatási továbbtanulási arány. 

 Mivé válhatsz? Orvos, gyógyszerész, közgazdász, jogász, 
pedagógus, mérnök stb. 

Induló osztályaink  Kapcsolataink 

 

Gyere el hozzánk barátaiddal, szüleiddel! 

Nyílt napi rendezvényünk 

2019. november 14-én és 15-én 9:30-tól. 

Nézz körül nálunk! 
Igény esetén kollégáink és diákjaink tájékozta-
tót tartanak a beiskolázási körzetünk általános 

iskoláiban a végzős diákok számára. 


