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Felvételi tájékoztató: 

http://www.bloch.hu/ngkszki/felveteli_tajekoztato/felveteli_taj%C3%A9koztato_2023_2024.

pdf 

Beiratkozásra meghatározott idő: Az adott tanév rendjének megfelelően. 

Fenntartó által engedélyezett 9. osztályok száma: 5 osztály 

Közlekedés és szállítmányozás ágazat: 1 osztály 32 fő 

Gazdálkodás és menedzsment ágazat: 2 osztály 64 fő 

Informatika és távközlés ágazat: 1 osztály 32 fő 

Kereskedelem ágazat: 1 osztály 32 fő (magyar-német, magyar-angol két tanítási nyelvű, 

nyelvi előkészítővel) 

Térítési díj, tandíj megállapítása 

Térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások 

 Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az 

érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy 

további javító- és pótló vizsgája. 

229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 34.§ (1) e) 

bekezdése alapján 

Szkt. 3. § (2) A térítési díjat és a tandíjat az igazgató, a szakképzési centrum részeként 

működő szakképző intézmény esetében a kancellár a tanulói jogviszony, illetve a 

felnőttképzési jogviszony létrejötte előtt állapítja meg, és hozza a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy tudomására. A szakképző intézmény nem szedhet térítési 

díjat és tandíjat a szakirányú oktatás szakképzési munkaszerződés keretében folyó része 

után. 

A szakképző intézmény térítési díj ellenében biztosítja 

a) 12/2020 (II.7.) Kor. rendelet 2. és 3. §-ban meg nem határozott egyéb foglalkozásokat, 

b) a felnőttképzési jogviszonyban a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az 

évfolyam megismétlését és 

c) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési 

jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói 

jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgáját. 

A szakképző intézmény - az olyan képzésben részt vevő személy kivételével, aki 

közfoglalkoztatási jogviszonyban áll vagy foglalkoztatást elősegítő képzésben vesz részt - 

dönthet úgy, hogy térítési díj ellenében biztosítja a képzésben részt vevő személy számára a 

szakmai oktatás, illetve a szakmai képzés során a képzésben részt vevő személy által felhasznált 

szakmai anyagokat. A térítési díj összegét a szakképző intézmény a képzésben részt vevő 

személy számára visszafizeti, ha a képzésben részt vevő személy szakmát vagy szakképesítést 

szerez, illetve annak megszerzése a képzésben részt vevő személy számára fel nem róható okból 

nem lehetséges. 

http://www.bloch.hu/ngkszki/felveteli_tajekoztato/felveteli_taj%C3%A9koztato_2023_2024.pdf
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(3) A szakképző intézmény tandíj ellenében biztosítja 

a) a szakképző intézményben a szakmai oktatáshoz nem kapcsolódó képzést, valamint az ezzel 

összefüggő más szolgáltatást, 

b) a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további 

alkalommal történő megismétlését. 

A szakképző intézmény a szakirányú oktatással összefüggésben történő ellenszolgáltatás 

tilalmának megszegéséről a tudomására jutástól számított tizenöt napon belül köteles 

tájékoztatni a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági kamarát. 

A duális képzőhelyet a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági 

kamara legfeljebb öt évre eltiltja a szakirányú oktatásban való részvételtől. 

A tilalmat megszegő duális képzőhely köteles a tanulótól, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló 

törvényes képviselőjétől, illetve a képzésben részt vevő személytől elfogadott pénzbeli, anyagi, 

természetbeni hozzájárulást vagy költségtérítést a duális képzőhely nyilvántartásba vételére 

területileg illetékes gazdasági kamara eltiltó határozatának véglegessé válásától számított tíz 

napon belül visszafizetni a tanulónak, kiskorú tanuló esetén a kiskorú tanuló törvényes 

képviselőjének, illetve a képzésben részt vevő személynek. 

A tilalmat megszegő duális képzőhely nevét az eltiltó határozat véglegessé válásától számított 

tíz napon belül a duális képzőhely nyilvántartásba vételére területileg illetékes gazdasági 

kamara a honlapján nyilvánosságra hozza. 

A Szakmai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más 

szolgáltatás. 

OKM mérések eredményei: 

2016: https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=124055&proc=9&type=3 

2017: https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=134319&proc=10&type=3 

2018: https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=142846&proc=11&type=3 

2019: https://www.kir.hu/okmfit/JelentesLetoltese.aspx?parent=150794&proc=12&type=3 

Az intézmény nyitvatartási rendje: 

Hétfőtől péntekig: 07:00 – 20:00 

Szervezeti és működési szabályzat: 

http://www.bloch.hu/ngkszki/docs/KSZC_Noszlopy_SZMSZ_2020.09.01.pdf 

Házirend: http://www.bloch.hu/ngkszki/docs/H%C3%A1zirend_2020.pdf 

Szakmai program: http://kozgazdasagi.hu/pdf/1m_pedprog.pdf 

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére 

vonatkozó jogszabályok megtartásával: 

http://www.bloch.hu/ngkszki/docs/Intezmenyi_tanfelugyelet_ertekeles.pdf 
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Oktatók iskolai végzettsége és szakképzettsége: 

Főállású oktatók száma: 45 fő 

Szakirányú egyetemi végzettségű: 44 fő 

Szakirányú főiskolai végzettségű: 2 fő 

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai 

végzettségét és szakképzettségét: 

Technikai dolgozók létszáma: 12 fő 

Iskolatitkár 2 fő középfokú és felsőfokú szakképesítés 

Gazdasági ügyintéző: 1 fő középfokú szakképesítés 

Rendszergazda 1 fő felsőfokú szakképesítés 

Portás 2 fő szakmunkásképző 

Intézményi takarító: 4 fő 8 általános 

Karbantartó: 2 fő érettségi vizsga, szakmunkásképző 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok  

2021/2022-es tanévben:  

Évismétlésre bukott: 9 fő  

A tanév során és a végén lemorzsolódott tanulók száma: 12 fő 
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Érettségi vizsgák eredménye: 

Tantárgyak 2016/2017-es tanév 2017/2018-as tanév 2018/2019-es tanév 2019/2020-as tanév 
Összesített 

tantárgyi átlag 
Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag Tantárgyi átlag 

Magyar nyelv és irodalom 3,38 3,58 3,71 3,83 3,63 

Matematika 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Történelem 3,72 3,51 3,34 3,47 3,51 

Angol 3,61 3,93 3,92 3,98 3,86 

Német 3,66 3,53 2,81 2,89 3,22 

Kereskedelem ismeretek 3,46 3,82 2,83   3,37 

Informatika ismeretek 4,24 3,50 3,74   3,83 

Közgazdaság ismeretek 3,16 3,40 3,69   3,42 

Ügyvitel ismeretek 3,70 3,50 3,52   3,57 

Német célnyelvi civilizáció 3,46 3,61     3,54 

Közúti és légi közlekedési, 

szállítmányozási és 

logisztikai ism. 

      2,68 2,68 

Közgazdasági ismeretek       3,50 3,50 

Irodai ügyviteli ismeretek       4,27 4,27 

Informatikai ismeretek      2,67 2,67 

Átlag 3,54 3,54 3,40 3,37 3,43 
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Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei: 

Az iskola – a Szakmai Programban leírt kötelező és választható tanórai foglalkozások mellett 

– a tanuló érdeklődése, igényei, szükségletei szerint egyéb tanórán kívüli foglalkozásokat 

szervez, illetve támogatja megszervezésüket. Az egyéb foglalkozások megszervezésénél a 

tanulói, szülői, oktatói igényeket és az intézmény lehetőségeit kell figyelembe venni. A 

foglalkozások helyét és időtartamát az igazgatóhelyettesek rögzítik a tanórán kívüli órarendben, 

terembeosztással együtt. Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés – a felzárkóztató 

foglalkozások kivételével – önkéntes. A foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején 

írásban történik. Amennyiben a saját tanuló kérelmére kezdi meg a nem kötelező 

foglalkozásokat, azokon a tanítási év végéig köteles részt venni. Erre a körülményre a 

feliratkozás előtt a tanuló és a szülő figyelmét fel kell hívni. 

A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik 

alapján az oktatók jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező.     

A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melyek meghirdetését, megszervezését, 

működtetését a diákok végzik. A diákkör munkája nagymértékben hagyatkozik a kreatív 

tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységére. A diákkörök szakmai irányítását oktatók vagy 

külső szakemberek végzik az igazgató engedélyével, a működés feltételeinek intézményi 

támogatásával. 

A diáksportkör (DSK) a tanulók mozgásigényének kielégítésére, a mozgás, a sport 

megszerettetésére alakul, keretében sportcsoportok szervezhetők. Az DSK önálló szabályzat 

alapján működik, az iskola tanulóinak nyújt lehetőséget sportköri foglalkozásokon, 

versenyeken való részvételére. 

A korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való 

felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott oktató tartja, egyes tanulókra vagy 

az egész osztályra kötelező jelleggel, az oktatók javaslatára. 

Az iskola tanulói, közösségei (osztályok, diákkörök, szakkörök) egyéb rendezvényeket is 

tarthatnak. Az ilyen jellegű rendezvényeket engedélyezési céllal be kell jelenteni az intézmény 

vezetőségének, és az engedélyezett összejöveteleken biztosítani kell az oktatói felügyeletet. 

Az osztályfőnök a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése érdekében 

évente egy alkalommal osztálya számára tanulmányi kirándulást szervezhet. A tanulmányi 

kirándulásra rendelkezése álló tanítás nélküli napok számát és idejét az éves munkatervben kell 

meghatározni. 

Az iskolában szervezhető fakultatív hitoktatást a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szabályozza. 

Az iskolában lehetőség van az igénylő tanulók számára menzán étkezni. 

Hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai: 

Hétvégi házi feladatot az oktató indokolt esetben adhat. (pl. kötelező olvasmány, felkészülés a 

dolgozatra). 

Témazáró dolgozatot 1 héttel a megírás előtt az oktatóknak be kell jelenteni. 
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Osztályozó vizsgák rendje: 

Osztályozó vizsga: adott félév vagy tanév ismeretanyagának bemutatása, ha nem lehetséges az 

adott tárgyból a diákot osztályozni a félév vagy tanév közben szerzett érdemjegyei alapján vagy 

más ok miatt. 

Időpontja: a félév, év vége előtti egy-két hétben. 

A jelentkezés módja: az adott oktatónál. Az egyes vizsgák pontos tananyagáról a vizsgáztató 

tanárok adnak felvilágosítást, illetve irányadó a kerettantervekben megadott tananyag. 

Iskolai osztályok száma, létszáma: 2020/2021. tanév 

Oszt. Ágazat Szakma fő 

9.A 15. Közlekedés és szállítmányozás  Logisztikai technikus - 5 1041 15 06 29 

9.B 09. Gazdálkodás és menedzsment Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5 0411 09 01 31 

9.C 09. Gazdálkodás és menedzsment Vállalkozási ügyviteli ügyintéző - 5 0411 09 02 26 

9.D 12. Informatika és távközlés Szoftverfejlesztő és -tesztelő - 5 0613 12 03 36 

9.N 23. Turizmus-vendéglátás Turisztikai technikus - 5 0115 23 07 20 

10.A 
XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - 54 

841 11 
24 

10.B XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01 30 

10.C XXV. Ügyvitel Irodai titkár - 54 346 03 32 

10.D XIII. Informatika Gazdasági informatikus - 54 481 02 37 

10.N 23. Turizmus-vendéglátás Turisztikai technikus - 5 0115 23 07 17 

11.A 
XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - 54 

841 11 
22 

11.B XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01 33 

11.C XXV. Ügyvitel Irodai titkár - 54 346 03 27 

11.D XIII. Informatika Gazdasági informatikus - 54 481 02 31 

11.N 23. Turizmus-vendéglátás Turisztikai technikus - 5 0115 23 07 23 

12.A 
XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - 54 

841 11 
28 

12.B XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01 26 
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12.C XXV. Ügyvitel Irodai titkár - 54 346 03 22 

12.D XIII. Informatika Gazdasági informatikus - 54 481 02 22 

5/13A 
XL. Közlekedés, szállítmányozás és 

logisztika 

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző - 54 

841 11 
16 

5/13C XXV. Ügyvitel Irodai titkár - 54 346 03 13 

5/13B XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01 23 

5/13D XIII. Informatika Gazdasági informatikus - 54 481 02 23 

1/13EB 09. Gazdálkodás és menedzsment  Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 5 0411 09 01 13 

2/14EB XXIV. Közgazdaság Pénzügyi-számviteli ügyintéző - 54 344 01 7 

 


