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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 
 
A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásában működő iskola az ezer éves 
pannonhalmi bencés oktatási hagyományokra épít. Számunkra fontos az egész ember – aki test, lélek 
és szellem egysége – megszólítása és nevelése. Ennek szellemében különös súlyt fektetünk a tanítás 
mellett a nevelésre is.  
 

„Mi nem tantárgyakat oktatunk, hanem diákokat!” 
 
Céljaink: 
• eredményes érettségi és továbbtanulás 
• sikeres szakmai vizsga, piacképes szakmák elsajátítása 
• korszerű, több területen mobilizálható tudás 
• kreatív, innovatív, a világra nyitott szemlélet 
• keresztény értékrend 

Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de elvárjuk a belső 
nyitottságot a hozzánk érkező diákoktól, akik – miután megismerték – szabadon dönthetnek arról, hogyan 
fognak viszonyulni az evangélium örömhíréhez. 

„Minden amit tesztek, szeretetben történjék!” 

 
Az alábbi városokban működnek tagintézményeink: 

Budaörs 

Szeged 

  
 

Az egyes tagintézmények tanulmányi területeit, valamint a felvételi eljárás helyi rendjét és a 
felvételi kérelmek elbírálásának szabályait a további oldalakon olvashatja. 

 
 
 

„Egy jó szakma felér egy diplomával!” 
 
 

 

A különböző iskolatípusok összehasonlítása 

  

Iskolatípus Tanév képzés kimenet További lehetőségek 
      

Gimnázium 4 
közismereti 
tantárgyak, 
két idegen nyelv 

érettségi, nyelvvizsga 
lehetősége 

 Felsőoktatás 
 Szakképzés 

      

Technikum 5 

közismereti 
tantárgyak, egy 
idegen nyelv, 
szakmai oktatás 

érettségi, nyelvvizsga 
lehetősége, 
technikus szakmai 
vizsga 

 Munka világa 
 Felsőoktatás 
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BUDAÖRSI TAGINTÉZMÉNY Telephely kódja: 003 
OM azonosítója: 201410 
Technikai azonosító: 520056 
 

Bencés középiskola Budaörs központjában! 

2040 Budaörs, Esze Tamás u. 3. 

Ideiglenes feladatellátási hely: 1083 Budapest Práter u. 11. 

www.szbi-budaors.hu 

Tel.:  +36-30/484 4957 
Email: titkarsag.budaors@szbi.hu 

NYÍLTNAP: 2022. november 16. (szerda) – diákoknak 16:00-tól, szülőknek 17:00-tól – ONLINE 

(elérhetőség az iskola honlapján lesz) 

TANULMÁNYI TERÜLETEK 

0020 – INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT TECHNIKUM 
• 5 évfolyam 

• a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol 

• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

• a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
• a megszerezhető szakképzettség: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 

technikus 

• matematika felmentés kizáró ok 

0021 – KERESKEDELEM ÁGAZAT TECHNIKUM 
• 5 évfolyam 

• a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol 

• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

• a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• a megszerezhető szakképzettség: kereskedő és webáruházi technikus 

• matematika felmentés kizáró ok 

0022 – GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ÁGAZAT TECHNIKUM 
• 5 évfolyam  

• a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv az angol 

• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

• a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• a megszerezhető szakképzettség: pénzügyi-számviteli ügyintéző 

• matematika felmentés kizáró ok 

 

  

http://www.szbi.hu/
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FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

• A felvételi rangsort kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények és a felvételi 
beszélgetés eredménye alapján határozzuk meg. Központi felvételit nem kérünk. 
Minden képzésünkön szükség van a matematika készségszintű ismeretére, ezért a felvételnél a 
matematika felmentés kizáró ok. 

• Alkalmassági beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében (az előzetes behívási 
sorrend a honlapon 2023. március 1-től lesz elérhető) 
2023. március 3. (péntek) 

• Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 
2023. március 16. (csütörtök) 

• Tanulói adatlapok (felvételi sorrend) módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül 
2023. március 21-22. (kedd-szerda) 

• Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános 
iskoláknak 
2023. április 28. (péntek) 

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 

Az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján összesen 100 pont gyűjthető, 

A 6. és 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege 

• matematika (duplázva) maximum 30 pont, 

• magyar nyelv és irodalom (két osztályzat számtani átlaga) maximum 15 pont, 

• történelem maximum 15 pont, 

• idegen nyelv maximum 15 pont, 

• informatika maximum 15 pont 

7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege 

• földrajz (gazdálkodás és menedzsment valamint kereskedelem ágazat esetén) maximum 10 pont 

• fizika (informatika és távközlés ágazat) maximum 10 pont. 

 

 

Alkalmassági beszélgetés → 6-8 perces ismerkedő beszélgetés, célja többek között a szakmai 
rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend 
elfogadására. Kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, 
érdeklődési területéről is. Minősítése: megfelelt / nem felelt meg. 
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6721 Szeged, Osztrovszky u. 5 
Telefonszám: 62/543-533 
E-mail: titkarsag.szeged@szbi.hu 
Honlap: www.szbi.hu/szeged 
Tagintézményvezető neve: Dobroczki-Klatka Tünde 
Tagintézményvezető e-mail címe: klatka.tunde@szbi.hu 
Pályaválasztási felelős: Hortobágyi Attila  
Pályaválasztási felelős e-mail címe: hortobagyi.attila@szbi.hu 
NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI: 

• 2022. október 18. (kedd) 8.00 – 12.45 

• 2022. november 11. (péntek) 8.00 – 13.00 
(Három nyílt óra, melyet követően iskolánk Szent Márton-napi programjaiba kapcsolódhatnak 
be az érdeklődők.) 

• 2022. december 7. (szerda) 8.00 – 12.45 
TOVÁBBTANULÁSI TÁJÉKOZTATÓ ALKALOM SZÜLŐKNEK:  

2022. október 26. (szerda) 16.30 

TANULMÁNYI TERÜLETEK 

0071 – INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS ÁGAZAT TECHNIKUM 
• 5 évfolyam 

• a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv: angol 

• a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő és egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

• a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• a megszerezhető szakképzettség: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető 

technikus vagy Szoftverfejlesztő és –tesztelő 

• oktatott természettudományos tárgy: fizika 

• kötelező hittanoktatás 

 

0075 – GIMNÁZIUM GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyam 

• a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol 

• a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: német 

• a tanulmányi területre beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő és egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
is jelentkezhetnek 

• felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

• a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• kötelező hittanoktatás 

 

mailto:titkarsag.szeged@szbi.hu
http://www.szbi.hu/szeged
mailto:klatka.tunde@szbi.hu
mailto:hortobagyi.attila@szbi.hu


SZENT BENEDEK TECHNIKUM, GIMNÁZIUM,  TANULMÁNYI TERÜLETEK ÉS FELVÉTELI 
SZAKGIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA TÁJÉKOZTATÓ A 2023/2024. TANÉVRE  

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE 

A jelentkezés módja és határideje 

Írásban, az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 

2023.02.22-ig. 

(A belügyminiszternek a 2022/2023. tanév rendjéről kiadott 

22/2022. (VII. 29.) rendelete 2. sz. mellékletében foglaltak 

szerint.) 

Írásbeli felvételi vizsga 

Nincs 

Tagintézményünkben a felvételi eljárásnak nem része a 

központi írásbeli felvételi dolgozatok megírása. 

Szóbeli felvételi vizsga 

Nincs  

(Iskolánkban a felvételi eljárásnak része egy 6-8 perces 

ismerkedő elbeszélgetés, ez azonban nem minősül szóbeli 

felvételi vizsgának. Részletes információk alább.) 

A felvételi döntés alapja (1.): 

Általános iskolai eredmények 

A felvételi pontszámítás módja: 

A tanuló 5., 6., 7. év végi és 8. félévi jegyei a következő 

tantárgyakból: 

• matematika 

• magyar nyelv és irodalom 

• történelem,  

• idegen nyelv (angol),  

• informatika 
A tantárgyak jegyeit pontoknak számítva a megadott 5 tárgy 4 
év végi/félévi jegyeiből összesen max. 100 pont szerezhető. 
Amennyiben a tanuló fel van mentve valamelyik figyelembe vett 
tantárgy értékelése és minősítése alól, úgy egy 
természettudományos tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe 
(fizika, kémia, biológia, földrajz). 
Ha az általános iskola helyi tantervében a magyar nyelv és 
irodalom tantárgyból két külön osztályzatot szerzett a tanuló, 
úgy a két érdemjegy átlagát vesszük számításba. 

A felvételi döntés alapja (2.) 

Szóbeli alkalmassági 

elbeszélgetés 

Az iskolánkba jelentkező tanulókat egy 6-8 perces ismerkedő 
beszélgetésre várjuk.  
Fontos, hogy ez nem szóbeli felvételi vizsga, vagyis nem 
tantárgyi tudást, ismereteket mér, hanem a tanuló 
megismerése, motivációjának, szakmai rátermettségének 
vizsgálata a célja, ill. annak eldöntése, hogy a jelentkező 
alapvetően nyitott-e az iskola által képviselt keresztény 
értékrend elfogadására.  
(A tanulókat kérdezzük pl. a tanulási és életviteli szokásaikról, 
szabadidős elfoglaltságaikról, érdeklődési területükről.)  
Minősítése: megfelelt / nem felelt meg. 

A szóbeli elbeszélgetés időpontja:  
2023. március 8-9. 
Az iskolánkba jelentkező tanulók általános iskoláját elektronikus 

úton értesítjük az elbeszélgetés konkrét időpontjáról, valamint 

intézményünk honlapján, a www.szbi.hu/szeged oldalon is 

kihirdetésre kerülnek az időpontok. 

http://www.szbi.hu/szeged
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Az ideiglenes felvételi jegyzék 

nyilvánosságra hozatala 
2023. március 17. 

Tanulói adatlapok módosításának 

lehetősége az általános iskolán 

keresztül (rangsorcsere) 
2023. március 21-22. 

A felvételről vagy elutasításról szóló 

értesítés módja és időpontja 

2023. április 28-ig,  

A jelentkező által megadott email címre, ill. az általános 

iskolának elektronikus úton küldjük el az értesítést. 

Beiratkozás 
2023. június 21-én (Technikumi képzés) és  

2023. június 22-én (Gimnáziumi képzés). 

A képzés kezdete 2023. szeptember 1. 

A tanulmányokat záró vizsga 

Gimnáziumi képzés esetén: érettségi vizsga a 12. évfolyam 

végén. 

Technikumi képzés esetén: előrehozott érettségi vizsga 

magyar, matematika és történelem tantárgyakból a 12. 

évfolyam végén; majd a 13. év végén érettségi vizsga élő 

idegen nyelv (angol) tantárgyból, valamint szakmai vizsga, 

amely emelt szintű tantárgyi érettséginek minősül. 

Kollégiumi elhelyezés: Szeged város kollégiumaiban, ill. a Szegedi Evangélikus 

Kollégiumban. 

 


