
 

  

Széchenyi István Római Katolikus  

Gimnázium és Szakgimnázium 

Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 6. 
Tel. 37/341-594 

E-mail: titkarsag@szechenyi60.hu 

Honlap: www.szechenyi60.hu 

Szeretettel várjuk az ismeretekben és 

személyiségjegyekben gazdagodni vágyó fiatalokat. 

Értéket közvetítő iskolánkban a keresztény 

pedagógia értékét közvetítjük, ezért kiemelt nevelési 

területünk az erkölcsi nevelés. 

Jelentkezz hozzánk, ha: érdekel a pénzügy, 
marketing, informatika, ügyvitel, 
közgazdaságtan; egészségügy és a gimnázium. 

Ha gyakorlatorientált szakmai tudást 

szeretnél a hagyományostól eltérő, 

új tanulási formákban pl. projekt 

módszerrel. 

A 9. ÉVFOLYAMON indított ágazatok 

KÖZGAZDASÁG: 0001 KÓD (1 OSZTÁLY) 
INFORMATIKA: 0002 KÓD (1 OSZTÁLY) 
ÜGYVITEL:  0003 KÓD (0,5 OSZTÁLY) 
EGÉSZSÉGÜGY: 0004 KÓD (1 OSZTÁLY) 
GIMNÁZIUM  0005 KÓD (0,5 OSZTÁLY) 

NYÍLT NAPOT TARTUNK: 
2018. november 20-án 8 órától 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

A felvételi eljárás időrendje: 
1. Jelentkezés a felvételi vizsgára: 2018. december 7-ig 
2. Központi írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19-én (szombat) 1000   

Pótfelvételi eljárás időpontja (írásbeli):2019. január 24 (csütörtök) 1400 
3. Központi írásbeli vizsga eredményeinek közzététele: 2019. február 07. 
4. Jelentkezési lapok megküldése a középiskolába: 2019. február 18-ig 

Szóbeli elbeszélgetés időpontja: 
2019. február 27. 1500 
2019. március 6. 1500 

Pótfelvételi (szóbeli): 2019. március 12. 1500 
(Szóbeli témakörök megtalálhatóak iskolánk honlapján!): www.szechenyi60.hu 

5. Ideiglenes felvételi eredmény közzététele:2019. március 18. 

6. Végleges felvételi eredmény kihirdetése: 2019. április 30. 

Felvételi követelmények a Széchenyiben: 
A felvételi eljárás alkalmával összesen 200 pont szerezhető. 

Ebből: 
Az általános iskola 5., 6., 7. év végén és 8. osztályában félévkor 
szerzett magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és 

idegen nyelvi érdemjegyek alapján 75 pontot lehet elérni. 

A központi írásbeli vizsgán is 100 pont gyűjthető össze. 
A szóbeli elbeszélgetésen az általános műveltséggel kapcsolatos 
témakörök alapján 25 pont szerezhető. 

Érettségi (4 év) után: Középfokú OKJ végzettség (MELLÉK-SZAKKÉPESÍTÉS) 
Közgazdaság ágazat: Pályázati - támogatási asszisztens 

Informatika ágazat: Irodai informatikus 

Ügyvitel ágazat: Ügyfélszolgálati ügyintéző 

Egészségügyi ágazat:  

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 

Emelt szintű szakképesítések a 13. évfolyamon + 1 év alatt: 
Közgazdaság ágazat: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Informatika ágazat: Informatikai rendszerüzemeltető 

Ügyvitel ágazat: Irodai titkár 

Egészségügy: Gyakorló ápoló 


