
 1 

 

 
 

 

 

Veszprémi Szakképzési Centrum 

Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma 

8200 Veszprém, Csap u. 9.  

Tel: 88/560-571 Mob.: 70/199-6011 

Igazgató: ifj. Szathmáry Árpád 

Pályaválasztási felelős: Juhász Tamás 

Tehetségpont 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ NYOLCADIKOS TANULÓK RÉSZÉRE 

a VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma/Technikuma 

kilencedik évfolyamára a 2020/2021. tanévben 

 

Pályaválasztási rendezvények időpontjai: 

2019. november 07. csütörtök program: 

- Nyílt nap 9:30-13:00 (tanórák látogatása, a diákönkormányzat bemutatja az iskolát) 

- délután 17:00-kor tájékoztatás a szülők részére 

2019. december 05. csütörtök program: 

- délután 16:00-tól bemutató órák, 17:00 tájékoztatás a szülők részére 

A délelőtti részvételről iskolánk igazolást ad a nyolcadikos tanulóknak. 



 2 

 

 

 

Induló képzési formák : 

         Általános és emelt óraszámú közismereti képzés (gimnáziumokhoz hasonló) + ágazati szakmai képzés 

         közgazdaság gazdálkodás menedzsment és a közművelődés szakmaágazat területén. A képzés végén 

közismereti + ágazati szakmai érettségi = szakmai OKJ vizsga szakképesítéssel.  

         Megszerezhető szakmák: pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és ügyviteli ügyintéző, 

közművelődési munkatárs (rendezvényszervező) 

 

          A 2020/2021-es tanévben 4 osztályt (a, nyb, nyc, d) indítunk a 9. évfolyamon az alábbi bontásban: 

  

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment matematika specializáció, idegen nyelv angol, érettségivel    

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0511 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment informatika specializáció,   idegen nyelv angol, érettségivel   

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző,  kódszám a felvételi laphoz: 0512 

 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment matematika specializáció, idegen nyelv német, érettségivel  

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0513 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment  informatika specializáció,   idegen nyelv német, érettségivel  

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0514 

 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment  nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv angol, érettségivel  

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0531 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv német, érettségivel  

   megszerezhető szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0532 

 

   közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv angol, érettségivel  

   megszerezhető  szakma: vállalkozási ügyviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0533 

   közgazdaság,  gazdálkodás és menedzsment nyelvi előkészítő évfolyam, idegen nyelv német, érettségivel  

   megszerezhető szakma: vállalkozási ügyviteli ügyintéző, kódszám a felvételi laphoz: 0534 

 

             közművelődés ágazat,  idegen nyelv angol, érettségivel megszerezhető szakma: 

     közművelődési munkatárs (rendezvényszervező) kódszám a felvételi laphoz: 0541 

    közművelődés ágazat, idegen nyelv német, érettségivel megszerezhető szakma:  

       közművelődési munkatárs (rendezvényszervező) kódszám a felvételi laphoz: 0542 
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Miért a Közgáz? 

A Közgáz 2019-ben a legjobb szakgimnáziumok országos rangsorában a 15. helyezett! 
A Közgáz 2018-ban a legtöbb pedagógiai hozzáadott értéket adó iskolák országos rangsorában 15. helyezett! 

Miért a közgazdaság, gazdálkodás és menedzsment?  

Mert ez a munka-és tudományterület kínálja a legtöbb, a legjobban fizető és a legbiztosabb munkahelyet. 

A nálunk tanított szakmákkal betölthető beosztások, munkahelyek (a teljesség igénye nélkül): 

Mérlegképes könyvelő, Analitikus könyvelő, Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője, 

Kontroller, Szervezetirányítási elemző, Pénzügyi ügyintéző, Számviteli ügyintéző, Pénzügyi, statisztikai, biztosítási 

ügyintéző, Pályázati és támogatási ügyintéző, Általános irodai ügyintéző, Iratkezelő, Irattáros, Készlet- és 

anyagnyilvántartó, Egyéb ügyintéző, Bérelszámoló, Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző, 

Humánpolitikai ügyintéző, Irodai szakmai vezető, Személyi asszisztens, Közművelődési munkatárs, közművelődési 

referens, rendezvényszervező, közigazgatási ügyintéző kormányhivatalokban, járási hivatalokban, 

önkormányzatoknál, fegyveres szervezeteknél, közszolgálatot teljesítő szervezetknél 

Miért a Közgáz? 

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 a 

Közgázban végzett tanárok, ügyvédek, jogászok, színészek sorát. 

Miért a Közgáz? 

Tízujjas gépírás elsajátítása mindenki számára. 

A 9. évfolyam végén középfokú nyelvvizsga letétele a nyelvi előkészítő osztályainkban. 

Iskolánkban két nyelvvizsga-központ is működik. 
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Felvételi: 

Az iskolába a 8. évfolyam elvégzése után lehet jelentkezni, az általános felvételi eljárás szabályai szerint. 

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 6. osztály év 

vége 

7. osztály év 

vége 

8. osztály 

félév 

Maximum 

összesen (pont) 

  Magyar nyelv x x x 15 

  Irodalom x x x 15 

  Történelem x x x 15 

  Matematika x x x 15 

  Angol/Német 

nyelv 
 x x 10 

  Informatika  x x 10 

   kötelező 80 

További pontszámok az egyes tagozatok esetében: 

a tagozatnak megfelelő tantárgy osztályzatának kétszeresét számítjuk: 

  Tagozat 

megnevezése 

Speciális 

tantárgy 

7. osztály év 

vége 

8. osztály 

félév 

Maximum 

összesen (pont) 

0511, 0513 

tagozatkód 

választása 

esetén 

Matematika 

specializáció 
Matematika  4x 4x 40 

  Elérhető összesen 120 

    
vagy 
0512, 0514 

tagozatkód 

választása 

esetén 

Informatika  

specializáció 

 

Informatika 4x 4x 40 

  Elérhető összesen 120 

 

Idegen nyelvi előkészítő osztály esetében (kódszám 0531, 0532, 0533, 0534): 
A felvételi, a tanulmányi eredmények + az 

 általános tantervű magyar nyelvi valamint 

 általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapok alapján történik (az elérhető 100p 80%-a)) 

A tanulmányi eredményhez, a hozott pontszám számításakor a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, 

matematika 7. év végi és 8. osztályban pedig a félévi osztályzatot veszik figyelembe. Ez maximálisan 40 

pont lehet. 

A tanulmányi eredményként, a hozott pontszám és a felvételin szerzett pontszám (120)  összege szerint 

rangsorolják a tanulókat.                    

 

 

ELÉRHETŐSÉGEK: 

Honlap: http://veszpremkozgaz.hu 

E-mail cím: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu 
70/199-6011 

http://www.facebook.com/vkozgaz 

http://veszpremkozgaz.hu/
mailto:suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu
http://www.facebook.com/vkozgaz

