
Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum  

Felvételi tájékoztató a 2023/2024. tanévre a 8. évfolyamosok 
számára 

 

 

Miért jó a technikumi képzést választani? 

• Az 5. évfolyam elvégzése után érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet 
kaphatsz. 

• Matematikából, magyarból, történelemből, angol nyelvből ugyanaz a 
tananyagtartalom, az óraszám és az érettségi, mint a gimnáziumban.  

• Az ötödik érettségi tantárgynak a technikusi vizsga kerül beszámításra, ami 
emelt szintű érettségi tantárgynak felel meg. 

• Könnyebb a szakirányú továbbtanulás. 
• 9. és 10. évfolyamon ösztöndíj jár.  
• A 11. 12. és 13. osztályban – duális képzés esetén munkaszerződést köthetsz 

és munkabért kapsz.  
• A 13. év végén lehetőséged van szakmai anyaggal bővített nyelvvizsgát letenni.   

 Milyen ágazatokon tanulhatsz nálunk? 

1. Gazdálkodás és menedzsment 
2. Kereskedelem  

13+1 ok, hogy miért a mi iskolánkat válaszd? 

1. Befogadó diákság, jó osztályközösségek, könnyen életre szóló barátságot 
tudsz kialakítani 

2. Piacképes szakmákat oktatunk  
3. Buda szívében vagyunk 
4. A tanítás 8:30-kor kezdődik. 
5. Az iskolánkhoz kiváló a tömegközlekedés  
6. Tartunk felzárkóztatást, korrepetálást 
7. Van tehetséggondozó programunk 
8. Versenyekre készítünk fel 
9. Lelkes és felkészült oktatókkal várunk  
10. Családbarát iskola vagyunk 
11. Gazdag kulturális programokat szervezünk 



12. Külföldi szakmai gyakorlati lehetőséget biztosítunk 
13. Sportolhatsz  
14. Pénzügyi ismereteket szerezhetsz  

 

  



A 2023/2024. tanévre tervezett osztályaink és  tagozat kódok: 

0051  – Gazdálkodás és menedzsment ágazat (pénzügyi-számviteli ügyintéző 5 
évfolyam), 
angol az első nyelv/ német vagy spanyol a második idegen nyelv 

0052  – Gazdálkodás és menedzsment ágazat (vállalkozási ügyviteli ügyintéző 5 
évfolyam), 
angol az első nyelv/ német vagy spanyol a második idegen nyelv 

0054  – Közlekedés és szállítmányozás (Logisztikai technikus 5 évfolyam), 
angol az első nyelv/ német vagy spanyol a második idegen nyelv 

  

Igazgatói felvételi tájékoztatók személyesen és online! 

Szülői értekezlet  
2022. október 13 -án és november 17-én 17:30 órakor a Budai Technikumban  
Cím: 1126 Budapest, Márvány u. 32.  
 

Az online tájékoztatók: 

2022. október 3. 

 

10-11 óráig  

2022. november 7. 

 

16-17 óráig 

2022. december 12 

 

10-11 óráig 

2023. január 24. 

 

10-11 óráig 

      2023. február 8. 10-11 óráig 

 

 
Online igazgatói tájékoztatókon a részvétel regisztrációhoz kötött. 
A regisztrálás  után minden résztvevőnek a megadott e-mail címre linket küldünk, amin 
keresztül az online tájékoztatóhoz csatlakozni tud. 
A megbeszéléshez kizárólag gmail-es e-mail címmel lehet csatlakozni. 
  



Felvételi pontszámítás: 

Központi felvételit nem tartunk, tanulóinkat az általános iskolai eredményeik alapján 
vesszük fel.  

Hozott pontszám: 
Magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és idegen nyelv 7. év vége és 8. 
félév jegyeiből (2 x 25 pont). 

Tantárgyi felmentés esetén informatika, illetve földrajz tantárgyakat vesszük 
figyelembe. 
 

Elérhető maximális pontszám: 50 pont 

 A felvételi eljárás folyamata: 

1. A tanulmányi területek nyilvánosságra hozatala 2022. október 20. 
2. Felvételi lapok elküldése – jelentkezési határidő 2023. február 22. 
3. Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 2023. március 17. 
4. Módosítási lehetőség 2023. március 21-22. 
5. Egyeztetett felvételi jegyzék 2023. április 21. 
6. Értesítés felvételi eljárás eredményéről 2023. április 28. 
7. Rendkívüli felvételi eljárás kezdete 2023. május 8. 
8. Beiratkozás időpontja 2023. június 21-23. 

 

Kapcsolat: 

Továbbtanulással kapcsolatos kérdéseikkel hívhatják a Budai Technikumot a 06/30-
293-4270 vagy a 06/1-356-5482 telefonszámon vagy írhatnak az 
felveteli@budaitechnikum.hu címre. 
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