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BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC  

Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 

Iskola OM azonosítója 203061 

Telephely kódja 016 

Iskola címe 1095 Budapest, Mester u. 56-58. 

Telefonszáma 06-1-215-4140 

E-mail címe titkarsag@szistvan.t-online.hu 

Honlap www.szistvan.hu 

Nyitott napok ideje 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja 

2018. október 10., 2018. november 15.,  2019. január 8. 

Minden nyílt napon 9:30 órától 

Felvételi vizsga információk A felvétel feltétele a központi írásbeli vizsga megírása. A 
felvételi pontok számítása a 7. osztályos év végi, a 8. osztályos 
félévi tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
történik. 

Milyen tanulási, egészségügyi problémával fogad 
jelentkezőket? 

Mindkét tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengén látó); 
hallási fogyatékos (nagyothalló); beszédfogyatékos; 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek. 
 

 

Az iskolánk által szervezett felvételi eljárás két fordulóból áll. A központi írásbeli felvételi 

eredmények alapján szóbeli meghallgatást tartunk, ahol a tanulók kommunikációs és logikai 

készségét értékeljük. A meghallgatás pontos időpontjáról levélben értesítjük a felvételizőket, 

illetve azt a honlapunkon közzé tesszük. A tanulók a szóbeli beszélgetésen az iskola felvételi 

szabályzatában meghatározott pontértéket érhetnek el. A sajátos nevelési igényű, valamint a 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási 

szabályokat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (3) *  szerint alkalmazzuk. 

 

 

 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm#lbj89id8ce
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Tá jé koztáto  

2019/2020. tanév 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC 

SZENT ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

KOLLÉGIUMA 

         

 

Nyílt nápok: 

2019. októbér 21. hétfő 

2019. november 06. szerda 

2019. november 14. csütörtök 

2019. december 3. kedd 

9:30 órától 

 

Mindén érdéklődőt szérététtél várunk!  
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Ké pzé séink 
A 133. tanévet megkezdő BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnázium a következő 

képzési lehetőségeket biztosítja az ide jelentkező tanulók számára: 

 egységes gimnáziumi érettségire és technikusi vizsgára felkészítő 

közgazdasági képzés 

 egységes gimnáziumi érettségire és technikusi vizsgára felkészítő 

sport ágazati képzés 
 

A képzési idő: 5 érettségi-technikusi, illetve 5 év+ 1 (a nyelvi előkészítő osztályban) 
 

A képzések:  

● felkészítenek szakirányú egyetemi tanulmányokra, 

● érettségi vizsga keretében szakképesítést adnak, amellyel különböző munkaköröket 

lehet betölteni 

● valamint, lehetőséget adnak további ágazati szakképesítés megszerzésére (OKJ) 

 

A szakgimnáziumi érettségi bizonyítvány  

 a közgazdasági ágazaton  

o pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 

 a sport ágazaton  

o sporttanfolyam szervező szakmai érettségi végzettséget is tartalmaz. 

 

A képzések fajtái:  

A közgazdasági ágazati képzés esetében: 

Az érettségi megszerzése után diákjaink OKJ-s végzettséget is szerezhetnek iskolánkban. A 

nálunk végzett tanulók a közgazdasági szakmai érettségi beszámításával 1 tanév alatt 

kaphatják meg az 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintézői szakképesítést (más esetben ez 2 

tanéves képzés.) 

Ugyancsak egy év alatt megszerezhető további szakképesítések: 

 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) 

 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

 54 344 03 Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző 

 54 344 04 Államháztartási ügyintéző 

 

A sport ágazati képzés esetében: 

 Iskolánk mindig is kiemelt figyelmet szentelt a sportnak, támogatta és támogatja az itt tanuló 

sportolókat. Az ő igényeik hívták életre immár tíz éve a közgazdasági osztályok mellett 

működő sport ágazati alapozást nyújtó osztályt.  
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Az érettségi megszerzése után diákjaink OKJ-s végzettséget is szerezhetnek iskolánkban. A 

nálunk végzett tanulók a sport ágazati szakmai alapozás beszámításával további egy tanév 

alatt szerezhetik meg az 54 813 02 Sportedző szakképesítést (más esetben ez 2 éves képzés). 

A sportolók bármely tagozatunkra jelentkezhetnek.  
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Sport 
Iskolánk saját sportegyesületében – a Szent István SE-ben - labdarúgó és kézilabda 

szakosztály működik.  

Próbajátékokon választjuk ki a csapatok tagjait, amelyek időpontjáról honlapunkon 

tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

Labdarúgó szakosztály  
 

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

eredményesen szerepel az NB III és BLSZ utánpótlás bajnokságaiban. 

Büszkék vagyunk arra, hogy 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, ma már az NB I/B és NB 

II felnőtt és junior bajnokságban szerepelnek nagy sikerrel. Büszkék vagyunk, hogy a BL 

győztes Rédei Soós Viktória is egyesületünk tagja.  
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Nyélvoktátá s 
 

 

 

 

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, 

nyelvi előkészítő osztályt indít, és biztosítja a nyelvvizsgára való készülést az órarendi 

órákon kívül is. 

A diákcsere programunkkal, illetve az Erasmus+ programmal tanulóinknak lehetősége van 

külföldre utazni, idegen nyelvi környezetben gyakorolni az angolt és a német nyelvet. 

 

Választható idegen nyelvek: angol, német  
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Đakovo 
Erasmus+ 
pályázat 

Częstochowa Częstochowa 

Lindenberg Diákcsere 

Ferrara 

Strasbourg 

Málaga 
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Indulo  osztá lyáink 
Sport ágazati alapozás 

 tanulmányi terület  

sportosztály, sportszakmai szakképzés alapozására, angol nyelv 

 

 tanulmányi terület  

sportosztály, sportszakmai szakképzés alapozására, német nyelv 

 

 

Közgazdasági ágazati alapozás  
 

 tanulmányi terület  

közgazdasági ágazat – angol nyelv 

 

 tanulmányi terület  

közgazdasági ágazat – német nyelv 

 

 tanulmányi terület  

nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő 1+5 éves képzés, első idegen nyelv  

az angol, a második a német 

 

 tanulmányi terület  

nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő 1+5 éves képzés, 

első idegen nyelv a német, a második az angol 
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Félvé téli ko vétélmé nyék 
Az iskolánkba jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbeli vizsgán 

matematikából és magyar nyelvből. 

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 pont 100pont 

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 100 pont, és iskolánkat jelölik meg első helyen, 

szóbeli vizsga nélkül a rangsor alapján automatikusan felvételt nyernek iskolánkba. 

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

felvételin elért pontjainak összege kevesebb mint 100 pont, részt vesznek a szóbeli vizsgán, 

ahol maximum 50 pontot kaphatnak. A szóbeli vizsgán a logikai készséget és a 

kommunikációs képességet mérő feladatokkal találkozhatnak a felvételizők. Az így elért 

pontszám alapján rangsoroljuk a jelentkezőket, akik a férőhelyek számának függvényében 

kerülhetnek be iskolánkba.   

 

 

Példák a számításra  

 

T. Ildikó 7. és 8. osztályos eredményei alapján hoz 40 pontot, a központi felvételin elér 60 

pontot (összesen 100 pont), automatikusan megkapja a szóbeliért járó 50 pontot; bekerül az 

iskolánkba. 

D. Krisztina 41 pontot hoz az iskolájából, de sajnos nagyon izgulós, elrontja a felvételit, csak 

45 pontot szerez (összesen 86 pont). Ő részt vesz a szóbeli vizsgán, ahol kap 45 pontot, így 

131 pontja van összesen. Ez esetben attól függ a felvétele, hogy hány tanuló szerzett nála több 

pontot, és közülük hányan jelölték meg elsőként az iskolánkat.  
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Mié rt á Szént Istvá n? 
 

● nyugodt, békés iskolai légkör, pezsgő diákélet 

● Az iskola által nyújtott szakképzés (5. év elvégzésével OKJ-s szakma) keresett a 

jelenlegi munkaerőpiacon, 

● a közgazdasági és sport ágazati alapozó 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 minimum 4, a nyelvvizsga megszerzését 

támogatja az iskola pl. anyanyelvi környezetben való nyelvgyakorlás lehetőségével, 

● 9-10.évfolyamon a matematikát, informatikát és az idegen nyelvet, valamint a szakmai 

tárgyakat csoportbontásban tanítjuk, 

● e-naplót használunk, így napra kész információval rendelkezhetnek a szülők az 

érdemjegyekről, hiányzásokról 

● az iskola honlapján és facebook oldalán az iskola életéről, fontosabb hírekről 

értesülhetnek szülők, gyerekek, 

● 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 60 fős leánykollégium működik, a 2019/20-as tanévtől kezdve ez 

20 fős fiúkollégiummal egészül ki 

● saját konyhával rendelkezünk. 

● saját, a Volt Istvánosok Baráti Köre által létrehozott ösztöndíjjal motiváljuk a jó 

tanulmányi eredményeket elérő diákjainkat 
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Mié rt jobb Nékéd á mi iskolá nk, mint 
égy á tlágos gimná zium? 
 

Úgy, mint egy gimnáziumban 

 érettségi bizonyítványt kapsz 

 emelt szintű érettségi felkészítőn vehetsz részt, 

DE 

 olyan hasznos tárgyakat fogsz tanulni, amelyek ismerete keresett a munka világában: 

o megtanulsz tíz ujjal vakon gépírni 

o stabil informatikai ismereteid lesznek felhasználói szinten 

o eligazodsz a gazdasági folyamatokban. 

 

 Így olyan pluszt kapsz, 

o ami megkönnyíti a továbbtanulásodat főiskolák, egyetemek gazdasági szakán, 

o ami képessé tesz, hogy akár vállalkozóként, akár magánemberként 

hatékonyabban tervezzed és intézzed pénzügyeidet 

o amivel könnyebben helyezkedhetsz el, könnyebben találhatsz magadnak állást! 

RÁADÁSUL  

 A GIMNÁZIUMI ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL SZEMBEN TE AZ 

ÉRETTSÉGI MELLÉ SZAKMAI VÉGZETTSÉGET IS SZERZEL (TECHNIKUSI 

OKLEVÉL) 
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Ingyénés onliné élo ké szí to  
Iskolánk ingyenes, interneten keresztüli (online) felvételi előkészítőt hirdet minden 

végzős általános iskolai tanulónak, aki január második felében központi felvételit fog 

írni. A felvételi előkészítőn való részvételnek nem feltétele az iskolánkba való 

jelentkezés.  

Az előkészítő keretében minden héten egy-egy feladatsort kínálunk megoldásra 

felváltva magyar nyelv, illetve matematika tárgyakból.  

Az értékelés folyamán a rendszer nem csak javít, hanem felhívja a figyelmet az 

elkövetett hibákra és magyarázza a helyes megoldásokat.  

Az ingyenes internetes távoktató felvételi előkészítő 10 hetes, tehát 5 magyar nyelv, 

illetve 5 matematika feladatsort tartalmaz.  

Az előkészítő november 5-én indul magyar feladatsorral, az utolsó feladatlap január 7-

én lesz elérhető, az előkészítőt január 19-én zárjuk le. 

Jelentkezni a szentistvan1095@gmail.com email címen lehet. 

 

 

mailto:szentistvan1095@gmail.com
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Elé rhéto sé gu nk 
 

1095 Budapest, Mester u. 56.-58. 

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

www.szistvan.hu 

titkarsag@szistvan.t-online.hu 

 

 
 

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

