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A Budapesti Gazdasági SZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

FELVÉTELI SZABÁLYZATA 

2017/2018. tanévi beiskolázáshoz 

 

I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 

1./ Iskolánk 2016. október 14-ig elkészíti felvételi tájékoztatóját, amely tartalmazza a felvételi 

eljárás rendjét, valamint azokat a tanulmányi lehetőségeket, amelyek közül a tanuló 

választhat. A felvételi tájékoztató 2016. október 14-től az iskola titkárságán átvehető, illetve a 

nyílt napokon átadjuk az érdeklődőknek. 

 

2./ Iskolánk 2016. október 20-ig megadja a KIFIR rendszerben a tanulmányi területek 

megnevezését és belső kódját, melyek a következők:  

0061 nyelvi előkészítő évfolyam (közgazdaság ágazat tanterv szerinti 

szakgimnázium), angol nyelv 

  1 + 4 évfolyamos képzés, 

0062 nyelvi előkészítő évfolyam (közgazdaság ágazat tanterv szerinti 

szakgimnázium), német nyelv 

  1 + 4 évfolyamos képzés, 

 0063 közgazdaság ágazati szakgimnáziumi oktatás (angol nyelv), 

  4 évfolyamos képzés, 

 0064 közgazdaság ágazati szakgimnáziumi oktatás (német nyelv), 

  4 évfolyamos képzés, 

 0065 sport ágazati szakgimnáziumi képzés, 

  4 évfolyamos képzés (angol vagy német nyelv), 

  sport iránt érdeklődő és az ilyen irányú szakképzésben részt venni kívánó 

tanulókat várjuk. 

 

A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány a sport ágazati képzésben (065 kód) egyben a 51 

726 01 regeneráló balneoterápiás masszőr, a közgazdaság ágazati képzésben a 52 345 06 

pályázati támogatási asszisztens képesítést is ad. 
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3./ Iskolánk 2016. október 20-ig nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét az iskolai 

honlapon is, és a felvételi tájékoztatót közzé teszi a közoktatás információs rendszerében. 

4./ 2015. december 9-ig jelentkezhetnek a nyolcadikos tanulók a titkárságon az írásbeli 

vizsgára. 2016. december 14-ig jelentjük a hivatalnak a jelentkezettek alapján a feladatlap 

igényünket. 2017. január 21-én, 10:00 órakor lezajlanak az egységes írásbeli felvételi vizsgák 

a kilencedikes általános tantervű képzésre. Az írásbeli eredményekről 2017. február 9-ig 

értesítjük a tanulókat. 

 

5./ A felvételi kérelem a központilag kiadott, az OH által az általános iskolának megküldött 

jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot a tanuló általános iskolája küldi meg a 

középiskolába 2017. február 15-ig. Indokolt esetben felhívjuk a tanuló/szülő figyelmét a 

hibás, elrontott adatokra, hiányosságokra, és kezdeményezzük azok javítását. 

 

6./ Az iskolánk által szervezett felvételi eljárás két fordulóból áll. A felvételi eljárásban az 

általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményeit vesszük figyelembe a következő 

tantárgyakból: irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, idegen nyelv. 

Az iskolánkba jelentkezőknek részt kell venniük az általános tanterv alapján folyó felkészítést 

nyújtó középfokú iskolák számára készített központilag kiadott, egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán 2017. január 21-én (pótló írásbeli január 26-án 

14:00 órakor) magyar nyelv és matematika tantárgyakból.  

2017. február 20., 21., 22. és 23-án szóbeli meghallgatást tartunk, ahol a tanulók 

kommunikációs készségét értékeljük. A meghallgatás pontos időpontjáról az iskolai honlapon 

keresztül értesítjük a felvételizőket. Amennyiben a megjelölt időpont másik iskola felvételi 

meghallgatásával vagy vizsgájával ütközik, annak módosítására telefonon történő 

egyeztetéssel az adott időtartamon belül lehetőséget biztosítunk. 

A tanulók pontszámait a következők szerint számoljuk: 

 általános iskolai 7. év végi és a 8. félévi eredmények irodalom, magyar nyelv, 

történelem, matematika és egy idegen nyelv tantárgyból 5-5 pont, összesen 50 pont, 

 a központi felvételin a két tantárgyból összesen elért pont, elérhető 100 pont, 

 a szóbeli beszélgetésen elérhető maximum 50 pont. 
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Az elérhető összes pontszám 200 pont, mely az iskolai felvételi rangsor összeállításának 

alapja. 

Azok a tanulók, akiknek a 7. év végi eredménye, a 8. év végi eredménye és a központi 

felvételin elért pontjainak összege legalább 95 pont, és iskolánkat jelölik meg első helyen, 

szóbeli meghallgatás nélkül a rangsor alapján automatikusan felvételt nyernek iskolánkba. 

 

Azok a tanulók, akiknek a 7. év végi eredménye, a 8. év végi eredménye és a központi 

felvételin elért pontjainak összege legalább 95 pont, és iskolánkat nem első helyen jelölik 

meg, szóbeli meghallgatás nélkül megkapják az érte járó 50 pontot, ezzel teljesítették a 

felvételi követelményeinket, így iskolánkba felvehetők. 

 

Azok a tanulók, akiknek a 7. év végi eredménye, a 8. év végi eredménye és a központi 

felvételin elért pontjainak összege kevesebb mint 95 pont, részt vesznek a szóbeli 

meghallgatáson, ahol maximum 50 pontot kaphatnak. Az így elért pontszám alapján 

rangsoroljuk a jelentkezőket, akik a férőhelyek számának függvényében kerülhetnek be 

iskolánkba.  

A felvételi rangsorban pont-egyenlőség esetén az a tanuló kerül előrébb, aki az általános 

iskolából több pontot hozott. Amennyiben ekkor is egyenlőség áll fenn, akkor a közös 

felvételi dolgozatok eredménye dönt. (Ha minden pontszáma azonos a tanulóknak, akkor 

névsorban vesszük be őket a felvételi rangsorba.) 

A sajátos nevelésű igényű (SNI) tanulók esetén a szakértői szakvélemény alapján, a szülő 

írásos kérelmére az iskola igazgatója engedélyezi a tantárgyak értékelése alóli teljes vagy 

részleges felmentést, az írásbeli feladatok kidolgozására rendelkezési idő meghosszabbítását, 

az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközök (pl. számítógép) használatát. A 

felmentésről szóló határozatot az írásbeli vizsga előtt eljutatja a tanulóhoz és szülőhöz. 

 

Annak a jelentkezőnek, akinek a 8. évfolyam félévi értesítőjében bármelyik tantárgyból 

elégtelen osztályzat szerepel vagy nem tanult idegen nyelvet, hozott pontszámaként nulla 

vehető figyelembe. 

 

Az elutasítottak közé kell sorolni azt a jelentkezőt, aki nem jelent meg az írásbeli vizsgán 

vagy a szóbeli meghallgatáson, bár előző eredményei alapján meg kellett volna jelennie. 
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7./ 2017. március 10-ig az iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket. Az 

ideiglenes felvételi jegyzékben minden jelentkező neve mellett szerepeltetjük az igazgató 

felvétellel kapcsolatos döntését. Pontegyenlőség esetén a rangsor elkészítésénél előnyben 

részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Budapest, illetve akinek sajátos helyzete ezt 

indokolja. Ha a tanuló teljesítette a felvételi követelményeket, a neve mellé a felvételi 

rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot írjuk. Ha a jelentkező nem teljesítette a felvételi 

követelményeket, a neve mellett a felvételi kérelem elutasítását az „E” betű beírásával 

jelezzük. Az ideiglenes felvételi jegyzék megtekinthető az iskolában és a honlapon. A 

nyilvánosságra hozatal során a jelentkező személyes adatai akkor alkalmazhatók, ha ahhoz a 

szülő hozzájárult. A szülő a jelentkezési lapon kérheti, hogy az általa megadott egyéni adat 

(például jelige) felhasználásával tegyék közzé az elért eredményeket.  

 

8./ Az iskola igazgatója 2017. április 7-ig elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, és azt 

megküldi a Felvételi Központnak. A Felvételi Központ a felvételi jegyzék alapján 

megállapítja, hogy melyik iskola kinek a jelentkezését fogadta el, és 2017. április 19-ig 

visszaküldi a középiskoláknak a felvételi jegyzéket. 

 

9./ Iskolánk 2017. április 26-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. Az általános iskolák értesítése jegyzék formájában 

történik. 

 

10./ 2017.05.08-08.31. között rendkívüli felvételi eljárás írható ki, melynek befejező dátuma 

08.31. 

 

11./ A felvételről szóló értesítésben közöljük a beiratkozás pontos időpontját, módját, 

valamint a felvett tanulók szüleinek tartandó tájékoztató értekezlet időpontját. A szülői 

értekezletet 2017 májusában tartjuk. A beiratkozás 2017. június 22-én lesz.  
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12./ A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő az értesítés kézhez vételétől számított 15 

napon belül jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, kérelmét az iskola igazgatója továbbítja a 

fenntartónak. 

2017. 06. 01-ig befejeződnek a jogorvoslati eljárások a fenntartónál. 

 

13./ Az általános felvételi eljárásban felvett tanulók által esetlegesen visszamondott 

férőhelyek betöltésére várakozó listán szerepelteti az iskola a jelentkezők kérésére azokat, 

akik felvételre nem kerültek, de az iskola által készített jegyzéken sorszámmal szerepelnek. A 

pótlólagos felvételről való döntésnél a jegyzék rangsorát vesszük figyelembe. 

 

III. Felvétel az esti tagozatos képzésre 

 

1./ Az esti tagozaton négy tanéves szakgimnáziumi képzés folyik, közgazdasági ágazati 

oktatással. Az érettségi vizsgára felkészítő képzésre való jelentkezés feltétele: általános 

iskolai végzettség, valamint a jelentkező nem tanköteles korú az esti tagozatos tanulmányok 

megkezdésekor, melynek megállapítása egyedi elbírálás alapján történik. 

 

2./ A középiskolai képzésre vonatkozó részletes tájékoztató átvehető az esti tagozat 

titkárságán 2017. február 13-tól. A jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével, a korábbi 

tanulmányokat igazoló bizonyítványok bemutatásával történik. A jelentkező egyidejűleg 

nyilatkozik a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételéről, mely tájékoztató tartalmazza a 

képzés során elsajátítandó tantárgyak felsorolását, a követelményeket, tanulói 

kötelezettségeket, a tandíj-és térítési díj fizetésére vonatkozó előírásokat. 

 

3./ A beiratkozás személyesen történik. A jelentkezők felvétele sorrendiség alapján, illetve 

szabad hely esetén a létszámkeret betöltéséig történik.  

 

4./ Az esti tagozaton lehetőséget biztosítunk a magasabb évfolyamra való bekapcsolódásra is, 

amennyiben korábbi tanulmányairól kiállított bizonyítványai szerint a középiskolai 

évfolyam(ok) követelményeit már teljesítette a jelentkező. Hiányzó tantárgyból (1-2) 

különbözeti vizsga letétele szükséges. A magasabb évfolyamra való felvételről minden 

esetben egyedileg dönt a tagozatvezető igazgatóhelyettes.  
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IV. Felvétel a kollégiumba 

 

1./ A kollégiumi felvétel egy tanévre szól. 

 

2./ A már kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanuló a tanév végén a következő tanévre a 

kollégium vezetőjénél írásban kérheti kollégiumi jogviszonyának meghosszabbítását. A 

kérelem elbírálása az igazgató jogköre a kollégiumvezető javaslatára. A döntésről a 

kérelmező tanuló három munkanappal a szorgalmi időszak befejezése előtt értesítést kap a 

kollégium vezetőjétől. 

 

3./ A kollégiumi jogviszonnyal még nem rendelkező lány tanulók középiskolai 

jogviszonyukat igazolva a kollégium vezetőjének címzett írásbeli kérelem alapján kérhetik 

kollégiumi felvételüket. Kiskorú tanuló kollégiumi felvételéhez szülői kérelem szükséges.  

  

A kérelemnek tartalmaznia kell: 

- a tanuló nevét, 

- a tanuló születési adatait, anyja születési nevét (hely, év, hó, nap), 

- a tanuló iskolájának pontos nevét és címét, telefonszámát, osztályának, szakmájának 

 megnevezését, 

- a tanuló állandó lakcímét az irányítószám megjelölésével, 

- a tanuló apjának vagy gondviselőjének nevét, címét és telefonszámát. 

 

4./ A kollégiumi felvétel elbírálásáról az új jelentkezők 2016. június 30-ig értesítést kapnak. A 

nyári szünetben jelentkezők felvételi kérelme augusztus utolsó hetének első munkanapján 

kerül elbírálásra.  

Értesítésük a felvételi kérelmükben megjelölt elérhetőségen történik.  

 

5./ A BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolájába járó illetve jelentkező 8. 

osztályos lány tanulók az iskolán keresztül kérhetik kollégiumi felvételüket a jelentkezési 

lapon való megjelöléssel. Az iskolába felvételt nyert diák számára egyben a kollégiumi 

férőhely is biztosítva van. 
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6./ A kollégiumi jogviszony megszűnése: 

- a 9 -11. (és a 12. nem érettségiző évfolyamok kollégistáinak) a tanév rendje szerinti 

utolsó tanítási napon, vagy ha a tanuló nyári szakmai gyakorlaton vesz részt, a 

nevelőtanárok nyári szabadsága előtti utolsó munkanapon; 

- a középiskolai jogviszony megszűnésével, 

- a kollégiumból kizáró fegyelmi határozattal, 

- a 12. és 13. érettségiző, valamint a 13. és a 14. évfolyamon tanuló kollégista esetén az 

utolsó vizsganapot követő munkanapon, 

- a szülők írásbeli kérelme alapján, a bejelentéstől számított 3 nap elteltével, 

- indokolatlan, többszöri felszólításra nem rendezett fizetési hátralék miatt, 

- ha a tanuló társai személyes tulajdonát vagy a kollégium vagyonát képező értéket 

eltulajdonítja. 

 

A felvételi tájékoztató megtekinthető az iskola honlapján illetve a Közoktatási 

Információs Rendszerben. 

 

Budapest, 2016. október 19.      dr. Nagyné Horváth Márta 

         s.k. 


