
2023/24. tanév



Budapest, 1095, Mester utca 56-58.





A technikusi képzés sajátosságai

Ágazati alapoktatás – 9-10. évfolyam

Ágazati alapvizsga – 10. évfolyam végén az iskolában

Szakmai oktatás – 11-13. évfolyam

Szakmai vizsga – 13. évfolyam végén – akkreditált

vizsgaközpontban

Ösztöndíj rendszer



ÉRETTSÉGI ÉS SZAKMAI VIZSGA

12. év végén érettségi vizsga

• Magyar nyelv és irodalom

• Történelem

• Matematika

13. év végén

• Idegen nyelv

• Szakmai vizsga: emelt szintű érettségi vizsgának tekinthető



ÖSZTÖNDÍJ

• A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (továbbiakban:  Szkt.)  59.  §

(1)  bekezdése szerint a tanuló ösztöndíjra jogosult. 

• A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a  szakképzésről  szóló  törvény  

végrehajtásáról (továbbiakban:  Szkr.)  170  §-a  alapján  az  ösztöndíj  alapja  a  

tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege 

• Az Szkr. 171 § (1) bekezdése szerint az ösztöndíj havonkénti összege a 

technikumban folyó ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam) az ösztöndíj 

alapjának 5%-a (jelenleg: 8. 370,- Ft/hó) Utána a tanulmányi átlag függvényében 

maximum 58 590,- Ft.



ÖSZTÖNDÍJ

• Nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha

évfolyamismétlésre kötelezték.

• Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet

ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri

a 6 foglalkozást.



GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT

Pénzügyi-számviteli ügyintéző



SZAKMAI TÁRGYAK

DIGITÁLIS ALKALMAZÁSOK, KOMMUNIKÁCIÓ

GAZDASÁGI ÉS JOGI  ALAPISMERETEK

MUNKAVÁLLALÓI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSOK MŰKÖDTETÉSÉNEK ALAPISMERETEI

PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

MUNKAVÁLLALÓI IDEGEN NYELV 

GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK 

IRODAI SZOFTVEREK SZAKMAI ALKALMAZÁSA 

SZÁMVITEL, SZÁMÍTÓGÉPES KÖNYVELÉS 

ADÓZÁS, ELEKTRONIKUS BEVALLÁS 

PÉNZÜGY

GAZDASÁGI SZÁMÍTÁSOK



FELSŐOKTATÁSBAN 
TOVÁBBTANULHAT

Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar



SPORT ÁGAZAT

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 



SZAKMAI TÁRGYAK:

ANATÓMIAI-ÉLETTANI ISMERETEK 

EGÉSZSÉGTAN 

EDZÉSELMÉLET

EDZÉSPROGRAMOK

GIMNASZTIKA

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

FUNKCIONÁLIS ANATÓMIA

TERHELÉSÉLETTAN

SPORTSZERVEZÉSI ISMERETEK

SPORTTÖRTÉNET

PEDAGÓGIA

PSZICHOLÓGIA

SPORTJOG

PÉNZÜGYI ISMERETEK



SPORT

• Sportcsarnok 

• Szent István SE





LÁNY- ÉS FIÚKOLLÉGIUM, SAJÁT 
KONYHA



NYÍLT NAPOK

• 2022. október 12. szerda

• 2022. november 10. csütörtök

• 2022. november 28. hétfő

• 2023. január 10. kedd

Előzetes regisztráció szükséges!

szistvan.hu



A KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI 
ELJÁRÁS MENETRENDJE

• 2022. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat:

• 2021. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe

• 2023. január 21.10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra 

• 2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal 

által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

• 2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat 

a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 

• 2023. március 1. Szóbeli vizsga az általános felvételi eljárás keretében. 

• 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

• 2023. június 21–23. Beiratkozás a középfokú iskolákba


