
Az iskola neve: Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális 

Szakiskola és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája 

 

OM azonosító: 

 201030 

Címe: 6100 Kiskunfélegyháza Oskola u. 1-3. Telefon/fax: 76/462-274 

E-mail: kozge.kkfhaza@gmail.com Honlap: kozge.kkfhaza.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető: Kocsisné Móczár 

Julianna 

Pályaválasztási felelős: Kiss-Fekete Bence 

Tagintézmény-vezető helyettes: Kiss-Fekete 

Bence 

Tagintézmény-vezető helyettes: Kiss-Fekete 

Bence 

ECDL vizsgára felkészítés:  Nyelvvizsgára felkészítés: VAN 

Az alapító okirat / szakmai alapdokumentum tartal-

mazza-e a” különleges bánásmódot igénylő” (sajátos 

nevelési igényű (SNI), beilleszkedési, tanulási, magatartási 

(BTMN)) tanulók integrált nevelését-oktatását? IGEN                 

 

Az SNI tanulók esetében, milyen speciális értékelési 

szabályokat alkalmaznak a középiskolai felvételi (írásbeli 

és/vagy szóbeli) vizsgán: Nincs felvételi. 

 

Emelt szintű érettségire való felkészítés a következő 

tantárgy(ak)ból biztosított az intézményben: Magyar, 

matematika, történelem 

 

Indul-e Arany János Tehetséggondozó Program szerinti 

osztály? Nem 

 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi - Szakiskolai 

Programra? Nem 

 

Lehet-e jelentkezni Arany János Kollégiumi Programra? 

Nem 

 

 

 

Gimnáziumi osztályok 
Egyedi 

kód 

Képzési 

idő 

Tanulmányi terület,     

Tanulmányi program 

Oktatott 

idegen 

nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzői 

Felvehető 

létszám 

      

      

      

      

      

Kollégium: Felvételi vizsga: Összesen: 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? 

Szóbeli meghallgatás: 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: 

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket az iskola a felvételnél figyelembe veszi-e, ha 

igen, hogyan? 

 

Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 

További információk: 
 

 

 



Szakközépiskolai osztályok 

Egyedi 

kód 

Képzési 

idő 

Tanulmányi terület, 

Tanulmányi program 
(Szakközépiskolai ágazati 

megjelölés, szakképesítés) 

Oktatott 

idegen 

nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzői 
Felvehető 

létszám 

01 4 év XXIV. Közgazdaság angol, 

német 

Az érettségi bizonyítvány az 

alábbi szakmák betöltésére 

jogosít: Pénzügyi, biztosítási, 

statisztikai adminisztrátor. 

34 

02 4 év XXVI. Kereskedelem angol, 

német 

Az érettségi bizonyítvány az 

alábbi szakmák betöltésére 

jogosít: Kereskedelmi 

ügyintéző. 

34 

03 4 év XXV. Ügyvitel angol, 

német 

Az érettségi bizonyítvány az 

alábbi szakmák betöltésére 

jogosít: Adminisztrációs 

ügyintéző. 

34 

      

      

Kollégium:VAN Felvételi vizsga:NINCS Összesen:105 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? NEM 

Szóbeli meghallgatás:NINCS 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály 

félévi matematika, magyar irodalom és nyelvtan, történelem, idegen nyelv jegyei alapján 

állítjuk fel a felvételi rangsorunkat. 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: NINCS 

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket az iskola a felvételnél figyelembe veszi-e, ha 

igen, hogyan? IGEN, előnyt jelent a rangsor felállításakor. 

Pályaválasztási nyílt nap időpontja: október 18., 22., november 20. 

További információk: 
 

 

Szakképzési osztályok 

Egyedi 

kód 

Képzési 

idő 

Tanulmányi terület, 

Tanulmányi program 
(Szakmacsoport megjelölés, 

szakképesítés) 

Oktatott 

idegen 

nyelv 

Az oktatás sajátos jellemzői 
Felvehető 

létszám 

      

      

      

      

      

Kollégium: Felvételi vizsga: Összesen: 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? 

Szóbeli meghallgatás: 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: 

A tanulmányi versenyeken elért eredményeket az iskola a felvételnél figyelembe veszi-e, ha 

igen, hogyan? 

 



Pályaválasztási nyílt nap időpontja: 

További információk: 
 

 

Köznevelési Hídprogramok 

Egyedi 

kód 

Képzési 

idő 

Tanulmányi terület, 

Tanulmányi program 
(Szakmacsoport megjelölés, 

részszakképesítés) 

Program 

megnevezése 
Az oktatás sajátos jellemzői 

Felvehető 

létszám 

   Híd I. 

program 

  

   Híd II. 

program 

  

További információk: 

 

 


