
Felvételi tájékoztató 2023/2024-es tanévre  

  

0001  gimnázium:  
4 éves képzés, 2 induló osztály (a,b)  

Első idegen nyelv az angol nyelv, melyet általános tanterv mellett emelt óraszámban 
oktatunk.  
Második idegen nyelv: német vagy spanyol nyelv  

Cél: 11. év végén előrehozott középszintű érettségi angol nyelvből, 12. év végén emelt 
szintű érettségi (60% feletti teljesítmény esetén államilag elismert B2-es középfokú 
nyelvvizsgát kap a tanuló).  

A tanulók 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tehetnek.  

Gazdasági ismeretek tantárgy 11. évfolyamtól fakultációként felvehető, mely érettségi 
tárgyként is választható. Ez a tantárgy az érettségi utáni szakmajegyzék szerinti 
Pénzügyiszámviteli ügyintéző képzésre orientál.  

Turizmus-vendéglátás szakkör 11. évfolyamtól felvehető, mely az érettségi utáni 
szakmajegyzék szerinti Turizmus-vendéglátás képzésre orientál.  

   

   

0002 technikum:  

Gazdálkodás és menedzsment ágazat, 5 éves képzés angol nyelv oktatásával.  

  
A technikusi évben Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzéssel zárul a tanulmányi időszak.  

A képzés teljes ideje alatt a tanulók ösztöndíjban/ munkabérben részesülnek.  

A tanulók sikeres érettségi vizsgával és Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai végzettséggel 
zárják a képzést.  

   

0003 gimnázium:  

Általános tantervű 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, 7. évfolyamtól  

7. évfolyamtól angol nyelv oktatása.  

9. évfolyamtól a 0001-es kódú tagozaton folytatódik az oktatás.  

  

A gimnáziumi és technikumi felvételi eljárás:  

4 és 5 évfolyamos képzés:  



Ezekbe az osztályokba jelentkező diákoknak meg kell írni a központi írásbeli dolgozatot 
matematikából és magyar nyelv és irodalomból.  

A jelentkezés az általános felvételi eljárás szabályai szerint történik.  

A felvételi pontok számítása  

A központi felvételi dolgozatok pontjai magyar és matematika tantárgyakból (max. 50-50 
pont), valamint a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv 
tantárgyak 7. év végi (max. 25 pont) és 8. félévi (max. 25 pont) osztályzataiból adódó összeg.  

  

6 évfolyamos képzés:  

Ezekbe az osztályokba jelentkező diákoknak meg kell írni a központi írásbeli dolgozatot 
matematikából és magyar nyelv irodalomból.  

A felvételi pontok számítása:  

A központi felvételi dolgozatok pontjai magyar és matematika tantárgyakból (max. 50-50 
pont), valamint a magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika és idegen nyelv 
tantárgyak 5. év végi (max. 25 pont) és 6. félévi (max. 25 pont) osztályzataiból, illetve a 
szóbeli felvételi beszélgetés pontszámából (max. 50 pont) adódó összeg (max. 200 pont).  

Az osztályzatokat a jelentkezési lapon kérjük feltüntetni.  

  

Javasoljuk, hogy gimnáziumi osztályainkba elsősorban azon tanulók jelentkezzenek, akik a 
felső tagozatban legalább 4,00-es átlagú év végi tanulmányi eredménnyel rendelkeznek.  

  

Kérjük, hogy amennyiben a tanuló pedagógiai szakszolgálat által kiállított szakvéleménnyel 
rendelkezik (BTMN), szíveskedjenek ennek másolatát a felvételi jelentkezési laphoz csatolni.  

Sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulókat működési engedélyünk értelmében nem áll 
módunkban fogadni.  

   

   

Nyílt napok:  

2022. október 13.  

2022. november 9.  

2022. december 8.  

A nyílt napon való részvétel regisztrációhoz kötött.  

  

   

   


