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ISKOLÁNKRÓL
A VSZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum 1895 óta képez közgazdasági és
ügyviteli szakembereket. 2021-ben szélesítjük kínálatunkat és a pénzügyi számviteli ügyintéző,
valamint a vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakmák mellett bevezetjük a közigazgatási ügyintéző és
az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakmák oktatását technikumi keretben.
Célunk: jó általános műveltséggel, nyelvismerettel, informatikai ismeretekkel és megfelelő szakmai
alapokkal rendelkező tanulók kibocsátása, akik az érettségi vizsgákkal egy időben a gazdálkodás és
menedzsment, a rendészet és közszolgálat valamint az informatika és távközlés ágazatokhoz tartozó
szakmák megszerzésére és felsőfokú tanulmányok végzésére egyaránt képesek. Nagy hangsúlyt
fektetünk tanulóink idegen nyelv tanítására, egy osztályt is indítunk nyelvi előkészítő évfolyammal.
Az informatika oktatásához jól felszerelt számítógépparkkal rendelkezik intézményünk, mely délután
is a tanulók rendelkezésére áll.
Iskolánk 2019-ben a legjobb szakgimnáziumok országos rangsorában a 15. helyezett, 2018-ban
a legtöbb pedagógiai hozzáadott értéket adó iskolák országos rangsorában 15. helyezett!
Az általunk kínált munka-és szakmaterületek kínálják a legtöbb, a legjobban fizető és a
legbiztosabb munkahelyet.
A nálunk tanított szakmákkal betölthető beosztások, munkahelyek:
Minden gazdálkodó szervezetnél, intézménynél : Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző,
Könyvelő (analitikus), Bérelszámoló, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor, Egyéb
számviteli foglalkozású, Készlet- és anyagnyilvántartó, Iratkezelő, irattáros, Konferencia- és
rendezvényszervező, Személyi asszisztens, Titkár(nő), Általános irodai adminisztrátor, Gépíró,
szövegszerkesztő, Adatrögzítő, Kódoló, Készlet- és anyagnyilvántartó, Humánpolitikai
adminisztrátor
Közigazgatásban (kormányhivatalok, járási hivatalok, önkormányzatok, fegyveres testületek,
rendvédelmi szervezetek): Ügyfélkapcsolati referens, Ügyfélszolgálati munkatárs, Iratkezelő,
Irattáros, Általános Ügyviteli munkatárs, Irodai adminisztrátor, Hatósági engedélyek kiadásával
foglalkozó ügyintéző, Közigazgatási referens
Bármilyen gazdálkodó- és közintézménynél, szervezetnél:
Informatikai rendszer-és üzemeltető technikus
Versenyelőny a szakirányú felsőfokú felvételinél mivel a történelem felvételi tantárgyat a közgázos
diák szakmai tárggyal helyettesítheti.
Aki nem tudja még, hogy mi lesz, ha nagy lesz, a Közgázból más, főleg humán irányban is tanulhat
tovább: lásd új szakmáinkat, a Közgázban végzett tanárok, ügyvédek, jogászok, színészek sorát.
Tízujjas gépírás elsajátítása minden tanulónk számára.

A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályainkban.
Iskolánkban két nyelvvizsga-központ is működik.
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A jelentkezők rangsorolása az általános iskola 6. és 7. év végi és a 8. osztály félévi eredménye alapján
történik, az osztályzatok összege alapján.
Alappontszámok
Tantárgy
Magyar nyelv
Irodalom
Történelem
Matematika
Angol/Német nyelv
Informatika
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x
x
x
x
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vége
x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
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Maximum
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15
15
15
15
10
10
80

Szakmához kapcsolódó pontok:
Szakma megnevezése
Pénzügyi-számviteli
ügyintéző

Speciális
tantárgy

7. osztály év
vége

8. osztály félév

Maximum
összesen (pont)

Matematika

4x

4x

40

(tagozatkód 1110, 1120)

Elérhető összesen
Vállalkozási ügyviteli
ügyintéző,
(tagozatkód 1210, 1220)

Közigazgatási
ügyintéző

2x

Irodalom

120

2x
40

2x
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2x

(tagozatkód 1410, 1420)
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4x
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4x
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Elérhető összesen

120

Idegen nyelvi előkészítő osztály esetében (tagozatkód 1310, 1320):
A felvételi a tanulmányi eredmények és az
általános tantervű magyar nyelvi valamint
általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok alapján történik.(80 pont)
A tanulmányi eredményhez a hozott pontszám számításakor a magyar nyelv, magyar irodalom,
történelem, matematika 7. év végi és 8. osztályban pedig a félévi osztályzatot vesszük figyelembe.
Ez maximálisan 40 pont lehet.
A tanulmányi eredményként hozott pontszám és a felvételin szerzett pontszám (120) összege szerint
rangsoroljuk a tanulókat.
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