
Bemutatkozik a

BGSZC II. Rákóczi Ferenc 

Technikum



Iskolánk elhelyezkedése

• a nyüzsgő VII. kerületben 

vagyunk: 1075 Budapest, 

Wesselényi utca 38.

• villamossal és/vagy metróval 

könnyen megközelíthető helyen



A technikumi képzés

• TECHNIKUM: egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás 

előnyeit

• 5 éves képzés

• ÖSZTÖNDÍJ (9-10. évfolyamon 8000 Ft/hó, 11-13. évfolyam: 

tanulmányi átlagtól függő)

• cél: komplex szakmai érettségi vizsgával megszerezhető 

szakképesítés  technikusi végzettség

• egyszerre ad érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet



• érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv és komplex szakmai tárgy

• a szakirányú felsőoktatásba való bejutás egyszerűbb



Mit kínálunk a 2021/2022. tanévben?

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

• Szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző (nyelvi 

előkészítővel is!)

Turizmus-vendéglátás ágazat

• Szakma: turisztikai technikus (szakmairányok: 

idegenvezető, turisztikai szervező)



Gazdálkodás és menedzsment ágazat - nyelvi 
előkészítővel

• Osztályok száma: 1

o Szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző

o Nyelvi előkészítő évfolyammal indul

o Képzési idő: 1 + 5 év

• Férőhelyek száma: 32 fő

• Tagozatkód: 0051

• Célnyelv: angol, második idegen nyelv: német, olasz 

• Érettségi célja: technikusi oklevél + emelt szintű nyelvi érettségi és/vagy 

középfokú nyelvvizsga



Gazdálkodás és menedzsment ágazat

• Osztályok száma: 1

o Szakma: pénzügyi-számviteli ügyintéző

o Képzési idő: 5 év

• Férőhelyek száma: 32 fő

• Tagozatkód: 0050

• Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német, olasz

• Érettségi célja: technikusi oklevél + emelt szintű nyelvi 

érettségi és/vagy középfokú nyelvvizsga



Turizmus-vendéglátás ágazat

• Osztályok száma: 2

o Szakma: turisztikai technikus 

o Szakmairányok: idegenvezető, turisztikai szervező

o Képzési idő: 5 év

• Férőhelyek száma: 64 fő

• Tagozatkód: 0052

• Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német, olasz, 

orosz

• Érettségi célja: technikusi oklevél + emelt szintű nyelvi érettségi 

és/vagy középfokú nyelvvizsga



Hogyan kerülhetsz be hozzánk?

A hozott pontok és motivációs beszélgetés benyomásai alapján

HOZOTT PONTOK SZÁMÍTÁSA

• 5-6-7. tanév végi és 8. félévi osztályzatok: max. 4*5*5= 100 pont

• Magyar nyelv 

• Irodalom

• Matematika

• Történelem

• Idegen nyelv tárgyakból 

• Központi felvételi eredménye: max.  2*50  = 100 pont

Összesen: max. 200 pont



MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

• Cél: egymás kölcsönös megismerése

• Csoportos feladatok

• Amit hoznod kell: ellenőrző könyv és egy rövid, kézzel írt 

bemutatkozás



Miben különbözünk?

• Két idegen nyelv tanulásának lehetősége

• Innovatív pedagógiai módszerek

• Barátságos és tanulóközpontú légkör

• Nyitottság, kreativitás

• Egymás segítése, támogatása

• Sportprogramok

• Sok külsős program



Fontosabb iskolai programjaink

• Gólyatábor

• Gólyabál

• Szalagavató

• Karácsony

• Farsang

• Témahét

• Kapcsolat

• Ballagás



Egyéb projektjeink



Online nyílt napunk 2020-ban:

December 9. 

Részletek: www.rakoczif.hu

Várunk szeretettel!♥

http://www.rakoczif.hu/


Aktuális információk:

https://rakoczif.hu

Facebook

Instagram

Várjuk jelentkezésedet!

https://rakoczif.hu/

