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Budapesti GAZDASÁGI SZC  

Szent István Technikum és Kollégium 

Iskola OM azonosítója 203061/016 

Telephely kódja 016 

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

Telefonszáma 06-1-215-4140 

E-mail címe titkarsag@szistvan.hu 

Honlap www.szistvan.hu 

Nyitott napok ideje 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja 

A honlapon közzétett időpontokban, lehetőség szerint az 
iskolában és online módon is. 

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  

2022/23-as tanév 

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC 

SZENT ISTVÁN TECHNIKUM ÉS 

KOLLÉGIUM 

         

 

Nyílt nápok: 
 

2021. október 06. szerda 

2021. november 04. csütörtök 

2021. november 30. kedd 

2022. január 14. péntek 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Figyeljék a honlapon lévő információkat!  
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Ké pzé séink 
A BGSZC Szent István Technikum és Kollégium a következő képzési lehetőségeket biztosítja 

az ide jelentkező tanulók számára: 

 gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 éves képzés,  

 sport ágazat 5 éves képzés, 

amelyek érettségivel és technikus szintű szakképzettség 

megszerzésével zárulnak 
 

 

A képzési idő: 4 év + 1 év, 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 

 közreműködhetsz a mikro-, kis- és középvállalkozások számviteli és pénzügyi 

feladatainak ellátásában 

 kapcsolatot tarthatsz a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, 

megbeszéléseket szervezhetsz 

  

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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Indulo  osztá lyáink 
 

 

A 2022/23-as tanévben a következő tanulmányi területeken 

indítunk képzést: 

 

Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzés  

 

 gazdálkodás és menedzsment osztály, pénzügyi-számviteli ügyintéző szakirányon 

első idegen nyelv angol, második idegen nyelv német  

tanulmányi területi kód:0002 

 

 gazdálkodás és menedzsment osztály, pénzügyi-számviteli ügyintéző szakirányon 

      első idegen nyelv német, második idegen nyelv angol 

tanulmányi területi kód:0003 

 

 nyelvi előkészítő évfolyammal kezdődő gazdálkodás és menedzsment osztály, 

vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakirányon 

első idegen nyelv az angol, a második a német 

tanulmányi területi kód:0001 

 

 

Sport ágazati képzés  

 

 sportosztály, sportszakmai képzés, sportedző (a sportág megjelölésével) - 

sportszervező szakirányon 

angol nyelv 

tanulmányi területi kód:0004 

 

 sportosztály, sportszakmai képzés, sportedző (a sportág megjelölésével) - 

sportszervező szakirányon 

német nyelv 

tanulmányi területi kód:0005 
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Félvé téli ko vétélmé nyék 

 
 

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, a rangsor alapján felvételt nyerhetnek 

iskolánkba. 
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Mié rt á Szént Istvá n? 
 

● 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 

● 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. és 12. 

évfolyamon csoportbontásban tanítjuk 

● tantermeink projektorral, ill. digitális táblával felszereltek 

● új, korszerű sportcsarnokkal rendelkezünk 

● támogatjuk sportolni kívánó tanulóinkat  

● a Szent István SE labdarúgó és kézilabda szakosztálya szép eredményeket ért el a diák 

és felnőtt bajnokságokon is 

● az iskola épületében 40 fős leánykollégium, és egy 20 fős fiúkollégium is működik 

● saját konyhával rendelkezünk 

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

tanulmányi eredményeket elérő diákjainkat 

● A Tanoda Jobbító Alapítvány támogatja a tehetséges és a rászoruló tanulókat 
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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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Sport 
 

Iskolánk szoros kapcsolatot ápol a Szent István SE-vel -, ahol labdarúgó és kézilabda 

szakosztály működik.  

Próbajátékokon választják ki a csapatok tagjait, amelyek időpontjáról honlapunkon 

tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

Labdarúgás 
 

A több mint 40 éves múltra visszatekintő labdarúgó szakosztály a mai napig eredményesen 

szerepel az NB III és BLSZ utánpótlás bajnokságaiban. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a labdarúgó szakosztályban nevelkedett többek között az EB-n 

eredményesen szereplő Lovrencsics Gergő és Nagy Ádám. 

 

Kézilabda  
 

   A lány kézilabda szakosztály a 2006/2007. tanévben alakult. Több általunk nevelt játékos 

is már az NB I-ben szerepel, illetve több játékos képviselte klubunkat a korosztályos 

válogatottakban.  Mára elmondható, hogy a Szent István SE kézilabda szakosztálya egy nagyon 

elismert utánpótlásbázis. 
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Pá lyá zátok 
 

 

 

Đakovo
Erasmus+ 
pályázat

CzęstochowaCzęstochowa

Lindenberg Diákcsere

Ferrara

Strasbourg

Málaga
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Iskolái é lét 
Izgalmas, érdekes és jókedvű programokat szervezünk egész évben. Aktív az iskolai 

Diákönkormányzat, az oktatókra is mindig számíthatnak a diákok! A hagyományos programok 

mellet őszi tökfaragás, fővárosi sétanapok, jeles napokon interaktív versenyek, a 

sportcsarnokban megtartott szalagavató és év végi ballagás, jótékonysági vásárok, 

kirándulások, táborok tarkítják a tanulással töltött hétköznapokat! 
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Elé rhéto sé gu nk 
 

1095 Budapest, Mester u. 56-58. 

Tel.: (06-1-) 215-4140 (központi szám) 

www.szistvan.hu 

titkarsag@szistvan.hu 

 

 
 

http://www.szistvan.hu/
mailto:titkarsag@szistvan.hu

