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Veszprémi SZC Bethlen István 

Közgazdasági és Közigazgatási Technikum (Közgáz) 

8200 Veszprém, Csap u. 9.  

Telefon: 20/510 8892 

Web: http://veszpremkozgaz.hu 

Tehetségpont, Nyelvvizsgaközpont 

Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE 

a VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum (Közgáz)  kilencedik 

évfolyamára a 2021/2022. tanévben 

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

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai (Pályaválasztási szülői értekezlet 8. osztályos tanulók 

szülei részére): 2020. november 11. 16:30-tól 

                          2020. december 09. 16.30-tól  

A VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 1895 óta képez közgazdasági és 

ügyviteli szakembereket. 2021-ben szélesítjük kínálatunkat és a pénzügyi számviteli ügyintéző, valamint a 
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vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmák mellett bevezetjük a közigazgatási ügyintéző és az informatikai 

rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmák oktatását technikumi keretben. 

 

A nálunk tanított szakmákkal betölthető beosztások, munkahelyek: 

Minden gazdálkodó szervezetnél, intézménynél: pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző, könyvelő 

(analitikus), bérelszámoló, pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, egyéb számviteli foglalkozású, 

konferencia- és rendezvényszervező, személyi asszisztens, titkár(nő), általános irodai adminisztrátor, 

humánpolitikai adminisztrátor, iratkezelő, irattáros, irodavezető. 

Továbbtanulás: PE, BGE, BME, CE és más egyetemek gazdálkodás-menedzsment karjain. 

Közigazgatásban (kormányhivatalok, járási hivatalok, önkormányzatok, fegyveres testületek, 

rendvédelmi szervezetek, katasztrófavédelem): ügyfélkapcsolati referens, ügyfélszolgálati munkatárs, 

iratkezelő, irattáros, általános ügyviteli munkatárs, irodai adminisztrátor, hatósági engedélyek kiadásával 

foglalkozó ügyintéző, közigazgatási referens. 

Továbbtanulás: Közszolgálati Egyetem, más egyetemek humán karjain. 

Bármilyen gazdálkodó szervezetnél és közintézménynél, szervezetnél: Informatikai rendszer-és 

üzemeltető technikus. 

Továbbtanulás: bármely egyetem informatika karán. 

Technikumot végzetteknek versenyelőny a szakirányú felsőfokú felvételinél. 

Aki nem tudja még, hogy mi lesz, ha „nagy” lesz, a Közgázból más, főleg humán irányban is tanulhat 

tovább: lásd új szakmáinkat, a Közgázban végzett tanárok, ügyvédek, jogászok, színészek sorát. 

Tízujjas gépírás elsajátítása minden tanulónk számára. 

A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályunkban. 

Képzéseink: 

 

Tagozat 

kód 

A szakképesítés (képzési program): technikum Jelentkezés 

megnevezése kimenet Specializáció 
képzési 

idő 
feltételei jelentkezés 

1110 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

angol nyelv 5 év 8 általános 2021.02.19. 

1120 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

német nyelv 5 év 8 általános 2021.02.19. 

1210 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

angol nyelv 5 év 8 általános 2021.02.19. 

1220 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

német nyelv 5 év 8 általános 2021.02.19. 

1310 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(angol) 

1+5 év 8 általános 2021.02.19. 

1320 Gazdálkodás és 

menedzsment ágazat, 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző szakma 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

idegen nyelvi 

előkészítő 

(német) 

1+5 év 8 általános 2021.02.19. 
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1410 

Rendészet és 

közszolgálat ágazat 

Közszolgálati technikus, 

közigazgatási ügyintéző 

szakmairány 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

angol nyelv 5 év 

8 általános, 

foglalkozá

s-

egészségü

gyi 

alkalmass

ági 

vizsgálat 

szükséges 

2021.02.19. 

1420 

Rendészet és 

közszolgálat ágazat 

Közszolgálati technikus, 

közigazgatási ügyintéző 

szakmairány 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

német nyelv 5 év 

8 általános, 

foglalkozá

s-

egészségü

gyi 

alkalmass

ági 

vizsgálat 

szükséges 

2021.02.19. 

1510 Informatika és távközlés 

ágazat 

Informatikai rendszer- és 

alkalmazásüzemel-tető 

technikus 

érettségi + 

technikusi 

vizsga 

angol nyelv  5 év 8 általános 2021.02.19. 

 
      

 
 

Felvételi: Központi írásbeli felvételi eredményt csak a nyelvi előkészítő osztályunkban kérünk. 

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

A jelentkezők rangsorolása az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján 

történik, az osztályzatok összege szerint. 

Idegen nyelvi előkészítő osztály esetében központi felvételi vizsgával: 
A tanulmányi eredményként, a hozott pontszám és a felvételin szerzett pontszám összege szerint 

rangsorolják a tanulókat.  
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Alappontszámok: 

Tantárgy 6. osztály vége 7. osztály év vége 8. osztály félév 
Maximum összesen 

(pont) 

Magyar nyelv x x x 15 

Irodalom x x x 15 

Történelem x x x 15 

Matematika x x x 15 

Angol/Német nyelv  x x 10 

Informatika  x x 10 

kötelező 80 

 

Szakmához kapcsolódó pontok: 

 

Szakma megnevezése Speciális tantárgy 7. osztály év vége 8. osztály félév 
Maximum összesen 

(pont) 

Pénzügyi-számviteli 

ügyintéző  
(tagozatkód 1110, 1120) 

Matematika 4x 4x 40 

Elérhető összesen 120 

Vállalkozási ügyviteli 

ügyintéző, 
(tagozatkód 1210, 1220) 

Közigazgatási ügyintéző 
(tagozatkód 1410, 1420) 

Irodalom 

 

Magyar nyelv 

2x 

 

2x 

2x 

 

2x 
40 

Elérhető összesen 120 

Informatikai rendszer- 

és alkalmazásüzemeltető 

technikus 
(tagozatkód 1510) 

Informatika 4x 4x 40 

Elérhető összesen 120 

 

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

 

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. ill. országos 14.! 

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

munkahelyeket! 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Honlap: http://veszpremkozgaz.hu 

E-mail cím: veszpremkozgaz@veszpremkozgaz.hu 
Tel.: 20/510 8892 

http://www.facebook.com/vkozgaz 

http://veszpremkozgaz.hu/
http://www.facebook.com/vkozgaz

