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Tisztelt Szülők! Kedves továbbtanuló Fiatalok! 
 

A BGSZC Szent István Technikum és Kollégium a következő képzési lehetőségeket biztosítja 

az ide jelentkező tanulók számára: 

 gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzését,  

 sport ágazat 5 éves képzését, 

amelyek érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárulnak 

 

 

A képzési idő: érettségivel 4 év + 1 év technikusi, illetve 5 év+ 1 (a nyelvi előkészítő 

osztályban) 

 

A képzések célja:  

 felkészít szakirányú egyetemi tanulmányokra, 
 érettségit és technikusi szakképzettséget ad, mellyel már el tudsz helyezkedni a 

munkaerőpiacon 

 

 

A gazdálkodás és menedzsment ágazat: 

 közgazdasági és ügyviteli területre készít fel 

 adminisztrációs, informatikai és gazdasági szakmai ismereteket nyújt 

 megismerkedhetsz az üzleti kommunikáció alapjaival 

 kapcsolatokat építhetsz ki akár jövőbeni munkahelyekkel is 

 képes leszel önállóan könyvelni, számítógépes programokat használni, 

nyilvántartásokat vezetni, pénzügyi műveleteket előkészíteni és lebonyolítani 

A sport ágazat: 

 erre a képzésre csak igazolt sportolókat várunk 

 megismerkedhetsz a sport elméleti, módszertani, gyakorlati alapjaival 

 sportedző, sportszervező szakemberként majd tervezed, szervezed a sportolók, 

csapatok felkészítését és versenyeztetését 

 sporthoz és rekreációhoz kapcsolódó rendezvényeket szervezhetsz 
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A 2020/2021. tanévben a következő tanulmányi területeken indítunk 

képzést: 

 

 

Gazdálkodás és menedzsment (közgazdaság) ágazati képzés 
 

 gazdálkodás és menedzsment (közgazdasági) osztály-  

első idegen nyelv angol, második idegen nyelv német 

 

 gazdálkodás és menedzsment (közgazdasági) osztály-  

       első idegen nyelv német, második idegen nyelv angol 

 

 nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő gazdálkodás és menedzsment 

(közgazdasági) osztály, 

      első idegen nyelv az angol, a második a német 

 

Sport ágazati képzés 
 

 sportosztály, sportszakmai szakképzés,  

angol nyelv 

 

 sportosztály, sportszakmai szakképzés, 

német nyelv 

 

Miért a Szent István? 

 

 nyugodt, békés iskolai légkör, pezsgő diákélet 

 az iskola által nyújtott szakképzés (5 éves technikum) keresett a jelenlegi 

munkaerőpiacon 

 a gazdálkodás és menedzsment illetve a sport ágazati képzés megkönnyíti a szakirányú 

felsőoktatási intézménybe való bekerülést (pl.: Budapesti Corvinus Egyetem, 

Budapesti Gazdasági Egyetem, Testnevelési Egyetem stb.) 

 korszerű számítógépparkkal rendelkezünk, 8 tanteremben 200 számítógépünk van 

 az idegen nyelvi órák száma egy héten 4-9, és a nyelvvizsga megszerzését támogatja 

az iskola pl. anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlás lehetőségével, valamint 

nyelvi labor használatával 

 9. évfolyamtól két idegen nyelvet tanulhatsz (angol, német) 

 az idegen nyelvet és a szakmai tárgyakat minden évfolyamon, a matematikát a 9-10. 

évfolyamon csoportbontásban tanítjuk 

 tantermeink projektorral, ill. digitális táblával felszereltek 

 új, korszerű sportcsarnokkal rendelkezünk 

 támogatjuk sportolni kívánó tanulóinkat  

 labdarúgó és kézilabda szakosztályunk szép eredményeket ért el a diák és felnőtt 

bajnokságokon is 

 az iskola épületében 40 fős leánykollégium, és a 2019/20-as tanévtől 20 fős 

fiúkollégium is működik 

 saját konyhával rendelkezünk 
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Sportélet 

 

Sportegyesületünkben – a Szent István SE- ben - labdarúgó és kézilabda szakosztály 

működik.  

A sportolók bármely tagozatunkra jelentkezhetnek. Intézményünk kiemelten támogatja más 

sportágak sportolóit is. Számukra különösen ajánljuk a sport ágazati képzést, melynek során 

elsajátíthatják a sportszakma alapjait. 

 

Labdarúgó szakosztály 

A több mint 40 éves múltra visszatekintő labdarúgó szakosztályunk a mai napig 

eredményesen szerepel az NB III és BLSZ utánpótlás bajnokságaiban. A mi 

szakosztályunkban nevelkedett többek között az EB-n eredményesen szereplő Lovrencsics 

Gergő és Nagy Ádám 

 

Kézilabda szakosztály 

   A lány kézilabda szakosztályunk a 2006/2007. tanévben alakult. Az idei bajnokságban 

már több mint 120 utánpótláskorú játékosunk szerepel 6 utánpótlás bajnokságban és 1 felnőtt 

bajnokságban. 

 

Felvételi követelmények 

 

Az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán 

matematikából és magyarból. 

 

 

A tanulók pontszámát a következők szerint számoljuk:  

        elérhető  

7. év végi eredmények 25 pont 

irodalom, történelem, magyar nyelv,  

matematika, idegen nyelv  

tantárgyak érdemjegyének összege 

8. félévi eredmények 25 pont 

irodalom, történelem, magyar nyelv 

 matematika, idegen nyelv  

tantárgyak érdemjegyének összege 

központi felvételi  100 pont 

szóbeli 50 pont 

Összesen:    200 pont 

 

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

felvételin elért pontjainak összege legalább 105 pont, a szóbeli elbeszélgetésen 

automatikusan megkapják a szóbelin elérhető maximum 50 pontot, majd a rangsor alapján 

felvételt nyerhetnek iskolánkba. 
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Előkészítő 

 
Iskolánk ingyenes online előkészítőt is szervez. A részletekről honlapunkon 

tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

Nyelvoktatás 

 
Mivel mind a továbbtanulás, mind a munkába állás esetében ma már elvárás - és komoly 

előny- legalább egy idegen nyelv tudása, intézményünk kiemelten kezeli a nyelvoktatást, 

biztosítja a nyelvvizsgára való készülést heti 4-9 órában, és nyelvi előkészítő osztályt is indít 

(heti 18 nyelvóra). Iskolánkban diákjaink nyelvtudásukat bővíthetik cserediák programjainkon 

is.  

 

Lehetőség van két idegen nyelv egyidejű tanulására. (német, angol) 
 

 

 

Tervezett nyílt napok elmaradnak 

2020. október 07. szerda 

         2020. november 05. csütörtök 

 2020. november 30. hétfő 

                                                                     2021. január 11. hétfő 

           

  

 

A pandémiás helyzet miatt igazgató úr online felvételi 
tájékoztatót tart!  

regisztráció: 
http://szistvan.hu/beiskolazas/technikum/nyiltnapok/ 

 

Elérhetőségeink: 
1095 Budapest, Mester u. 56-58. 

Tel.: 215-41-40 /126; 108; 109 

honlap: szistvan.hu 

titkarsag@szistvan.t-online.hu 
 

http://szistvan.hu/beiskolazas/technikum/nyiltnapok/
http://www.szistvan.hu/
mailto:titkarsag@szistvan.t-online.hu

