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Iskolánk Szeged város nagymúltú, elméleti és gyakorlati oktatást folytató intézménye, ahol hagyomány a minőség. 135 éve 

állunk az oktatás szolgálatában, tradíció és innováció egyaránt jellemez bennünket. Korszerű tudás átadása mellett két idegen 

nyelvet, tízujjas vakírást tanítunk, IKT-kompetenciát fejlesztünk, számos külföldi kapcsolattal rendelkezünk. Tőlünk egyenes 

az út a felsőoktatásba, illetve végzett tanulóink könnyen helyezkednek el a munkaerőpiacon. 

A 2022 szeptemberében induló osztályainkban - technikumi keretek között - a gazdálkodás és menedzsment ágazatban 

folytatunk oktatást. Célunk olyan szakmai alapozó képzés biztosítása, amellyel a tanulóknak esélyt nyújtunk az 

érettségi és szakmai végzettség megszerzésére, valamint szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, szakirányú 

munkába állásra. A nyelvi előkészítő és a nyelvi osztályunkban két idegen nyelv (angol és német), az informatika 

orientációjú osztályban angol nyelv és az üzleti orientációjú osztályban angol vagy német nyelv. 
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TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 

 

Ágazati képzés (9-13. évfolyam) 

Nyelvi előkészítő osztály angol és német 
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1+5év 
 

16 

 
Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Hozott tanulmányi pontok, valamint matematika és magyar 
nyelv: központi írásbeli vizsga 

Integrált felkészítés igen 

A jelentkezés módja és határideje A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező 

intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a 

felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől. Azon 

jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja 

elő, az általános iskola által meghatározott formában és az 

általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi 

lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra 

vonatkozó információkat az iskolában. Az egyéni jelentkezők 

január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR 

felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 

készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat 

(jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

Jelentkezési határidő: 2021. 12. 03. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli vizsga 

A vizsgák helyszíne, ideje A vizsgák helyszíne: 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikuma  

6720 Szeged, Stefánia 14. 
A vizsgák időpontja: 2022. 01. 22. 10.00 óra 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a 

felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg 

(maximális összpontszám: 200 pont). 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont matematikából, 
2 x 50 pont magyar nyelvből (maximálisan szerezhető 

pontszám: 150 pont). 

A felvételről való értesítés módja és ideje 2022. 04. 29-ig, postai úton 

A képzés kezdete 2022. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-13. évfolyamon 

Emelt óraszámú képzés angol és német nyelv 

Oktatott idegen nyelvek angol és német 

Oktatott természettudományos tárgyak komplex természettudomány és földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi és technikusi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 



Nyelvi orientáció 
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1103 nappali 5 év 32 

 
 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Hozott tanulmányi pontok és matematika és magyar nyelv: 
központi írásbeli vizsga 

Integrált felkészítés igen 

A jelentkezés módja és határideje A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező 

intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a 

felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől. Azon 

jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja 

elő, az általános iskola által meghatározott formában és az 

általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi 

lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra 

vonatkozó információkat az iskolában. Az egyéni jelentkezők 

január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR 

felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 

készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat 

(jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

Jelentkezési határidő: 2021. 12. 03. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli vizsga 

A vizsgák helyszíne, ideje A vizsgák helyszíne: 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum  

6720 Szeged, Stefánia 14. 
A vizsgák időpontja: 2022. 01. 22. 10.00 óra 

Szóbeli felvételi vizsga 
Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a 

felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg 

(maximális összpontszám: 200 pont). 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont matematikából, 

2 x 50 pont magyar nyelvből (maximálisan szerezhető 

pontszám: 150 pont). 

A felvételről való értesítés módja és ideje 2022. 04. 29-ig, postai úton 

A képzés kezdete 2022. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-13. évfolyamon 

Emelt óraszámú képzés angol és német nyelv 

Oktatott idegen nyelvek angol és német 

Oktatott természettudományos tárgyak komplex természettudomány és földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi és technikusi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

 

  



Informatika orientáció 
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1104 nappali 5 év 32 

Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Hozott tanulmányi pontok és matematika és magyar nyelv: 
központi írásbeli vizsga 

Integrált felkészítés igen 

A jelentkezés módja és határideje A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező 

intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a 

felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől. Azon 

jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja 

elő, az általános iskola által meghatározott formában és az 

általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi 

lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra 

vonatkozó információkat az iskolában. Az egyéni jelentkezők 

január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR 

felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 

készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat 

(jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

Jelentkezési határidő: 2021. 12. 03. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli vizsga 

A vizsgák helyszíne, ideje A vizsgák helyszíne: 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum  

Szeged, Stefánia 14. 
A vizsgák időpontja: 2022. 01. 22. 10.00 óra 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi eredményét az általános iskolából hozott és a 
felvételin szerzett pontok összpontszáma határozza meg 

(maximális pontszám: 200 pont). 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont magyar 

nyelvből, 2 x 50 pont matematikából (maximálisan szerezhető 

pontszám: 150 pont). 

A felvételről való értesítés módja és ideje 2022. 04. 29-ig, postai úton 

A képzés kezdete 2022. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-13. évfolyamon 

Emelt óraszámú képzés informatika 

Oktatott idegen nyelvek angol 

Oktatott természettudományos tárgyak komplex természettudomány és földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi és technikusi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 



Üzleti orientáció 
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Szükséges iskolai végzettség Általános iskola 

Felvételi feltétel/ 
Alkalmassági követelmény 

Hozott tanulmányi pontok és matematika és magyar nyelv: 
központi írásbeli vizsga 

Integrált felkészítés igen 

A jelentkezés módja és határideje A tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező 

intézménybe nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a 

felvételi eljárás keretében benyújtandó jelentkezéseitől. Azon 

jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja 

elő, az általános iskola által meghatározott formában és az 

általános iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi 

lapok kitöltéséhez szükséges, a jelentkezési szándékukra 

vonatkozó információkat az iskolában. Az egyéni jelentkezők 

január elejétől elkezdhetik a jelentkezések rögzítését a KIFIR 

felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára 

készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat 

(jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap). 

Jelentkezési határidő: 2021. 12. 03. 

Írásbeli felvételi vizsga Matematika és magyar nyelv: központi írásbeli vizsga 

A vizsgák helyszíne, ideje A vizsgák helyszíne: 

Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum 

 6720 Szeged, Stefánia 14. 
A vizsgák időpontja: 2022. 01. 22. 10.00 óra 

Szóbeli felvételi vizsga Nincs 

A felvételi döntés alapja A felvételi eredményét az általános iskolából hozott pontszám 

kétszerese és a felvételin szerzett pontok összpontszáma 

határozza meg (maximális pontszám: 200 pont). 

Az írásbeli vizsgán elérhető pontszám: 50 pont magyar 

nyelvből, 50 pont matematikából (maximálisan szerezhető 

pontszám: 100 pont). 

A felvételről való értesítés módja és ideje 2022. 04. 29-ig, postai úton 

A képzés kezdete 2022. szeptember 1. 

Emelt szintű érettségire való felkészítés 11-13. évfolyamon 

Emelt óraszámú képzés szakmai tantárgyakból 

Oktatott idegen nyelvek angol vagy német 

Oktatott természettudományos tárgyak komplex természettudomány és földrajz 

A tanulmányokat záró vizsga érettségi és technikusi vizsga 

Kollégiumi elhelyezés Szeged Városi Kollégiumban 

 

Minden osztályunkban gazdálkodás és menedzsment ágazatban folyik az oktatás - különböző specializációkkal - 

lehetővé téve az egyetemi képzési idő lerövidítését szakirányú továbbtanulás esetén. 

A nyelvi előkészítő osztályba azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak, és első évben 

vagy az angol nyelvet, vagy a német nyelvet kívánják emelt óraszámban tanulni. A német nyelv oktatása kezdő szintről 

indul. Az első évben főként idegen nyelvet tanítunk (összesen 18 óra/hét), valamint tanulást segítő, kompetenciafejlesztő 

órákon vesznek részt a tanulók. 

A nyelvi orientációjú osztályba azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában angol vagy német nyelvet tanultak 

és ezeket kívánják kiemelt óraszámban tanulni a két nyelvvizsga megszerzése céljából. A két idegen nyelv tanítása a 

nyelvi szinteknek megfelelően csoportbontásban történik. 

Informatika orientációjú osztályunkba jelentkezők az informatikát a kerettantervi előírásnál magasabb óraszámban 

tanulják. Mivel az informatikához szükség van az angol nyelv ismeretére, az első évtől angolt tanítunk, de azok számára, 

akik általános iskolában nem tanultak angol nyelvet, biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét. A képzés többek között jó 

alapozást jelent a gazdasági informatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus felsőfokú képzésekhez. 

 



Az üzleti orientációjú osztályba felvett tanulók a 9-13. évfolyamon - előképzettségüktől függően - egy idegen nyelvet 

tanulnak, ez kezdő vagy haladó német, illetve angol lehet. A jelentkezési lapon kérjük megjelölni az eddig tanult idegen 

nyelvet/nyelveket a szinttel együtt. Gyakorlatorientált képzésen belül tanirodánkon lehetőséget biztosítunk a tanulóknak 

a vállalkozás működésének megismerésére. 

 


