
 

Felvételi tájékoztató  

a 2023/24-es tanévre 

 

 

Miért a BIT-et válaszd? 
 

• A legmodernebb környezet és eszközök támogatnak a fejlődésben. 

• Az innovatív oktatási módszerekkel élmény a közös tanulás. 

• Nem csak érettségit, de piacképes szakmát is szerezhetsz.  

• Nálunk magas szintű, aktív nyelvtudásra tehetsz szert. 

 

Kinek ajánljuk gimnáziumi képzéseinket? 
 

• Aki természettudományos, egészségügyi vagy művészeti irányban szeretne 

továbbtanulni. 

• Közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát kíván tenni a képzés során. 

 

Kinek ajánljuk technikumi képzéseinket? 
 

• Aki a középiskola elvégzésével érettségi bizonyítványa mellé versenyképes szakmát is 

szeretne szerezni. (Matematikából, magyarból, történelemből, idegen nyelvből ugyanaz 

a tananyagtartalom, mint a gimnáziumban, a szakmai vizsga az ötödik érettségi tantárgy 

– a technikusi vizsga ráadásul emelt szintű érettségi tárgynak számít!) 

• Aki gazdasági vagy műszaki irányban szeretne továbbtanulni. 

• Közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát kíván tenni a képzés során. 

• Aki középiskolai évei alatt ösztöndíjat, vagy duális képzésben való részvétel esetén 

munkabért szeretne kapni. 

  



 

Induló szakirányok 
 
A 2023/24-es tanévben az alábbi képzéseket indítjuk:  

 

0001 Gimnáziumi képzés (4 év) 

Ha természettudományos, egészségügyi vagy művészeti irányban szeretnél továbbtanulni, 

válaszd gimnáziumi képzésünket! A felsőfokú tanulmányok feltétele a sikeres érettségi vizsga, 

melynek megszerzéséhez minden segítséget megkapsz majd. Iskolánkban ezen felül biztos 

nyelvtudásra is szert tehetsz.  

Képzési idő: 4 év 

 

0002 Nyelvi előkészítő évvel bővített magyar-angol két tanítási nyelvű 

gimnáziumi képzés (5 év) 

Ha szeretnél felsőfokú, magabiztos nyelvtudásra szert tenni, válaszd angol két tanítási nyelvű 

gimnáziumi képzésünket! A nyelvi előkészítő évben heti 18 órában tanulhatod az angol nyelvet, 

a 9-12. évfolyamon pedig bizonyos tantárgyakat idegen nyelven is elsajátíthatsz, melyben 

anyanyelvi tanárok is a segítségedre lesznek.  

A nyelvi előkészítő év során (2024. márciusig) lehetőséged van jelezni, ha a következő tanévet 

nem a két tanítási nyelvű, hanem az általános gimnáziumi képzésben kívánod folytatni. 

Képzési idő: 1+4 év 

 

0003 Gazdálkodás-menedzsment szakirányú technikumi képzés (5 év) 

Ha érdeklődsz az üzleti élet iránt, elbűvöl a cégek, bankok világa, és persze jóban vagy a 

számokkal, válaszd pénzügy-számviteli képzésünket!  

Pénzügy-számviteli ügyintézőként adminisztrációs, informatikai és gazdasági alapismereteket 

is elsajátítasz a képzés során. A pénzügy-számviteli technikus könyvelési feladatokat lát el, 

számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik 

egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában. A képzés előnyt jelent a 

gazdasági szakirányú továbbtanuláshoz.  

Képzési idő: 5 év 

Szakmajegyzék száma: 504110901 

 

 

 

 



 

0004 Informatikai szakirányú technikumi képzés (5 év) 

Ha érdekel az internet, az IT világa, ha nem csak megélni, de formálni is szeretnéd a digitális 

jövőt, válaszd informatikai képzésünket!    

Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikusként megtanulsz webes és mobil alkalmazásokat 

fejleszteni. Részt veszel a tervezési folyamatban, a kódolásban, a tesztelésben és az elkészült 

szoftver támogatásában is. A programozási feladatokon túl felkészítünk adatbázisok tervezésére 

és kezelésére is. A képzéssel megfelelő alapot kapsz felsőfokú szakirányú tanulmányaidhoz is.  

Képzési idő: 5 év 

Szakmajegyzék száma: 506131203 

 

0005 Logisztikai szakirányú technikumi képzés (5 év) 

Ha szeretnél egy világméretű kaland részese lenni, nagyvállalatok logisztikai munkájába 

bekapcsolódni, ha jól szervezel és még jobban kommunikálsz, ezt a szakot neked találták ki!  

A logisztika az üzleti élet egyik kulcsfontosságú területe. Feladata, hogy megtervezze és 

megszervezze bizonyos erőforrások (pl. alapanyagok, személyek, információk) áramlását, 

szállítását, irányítását. Mindezt azért, hogy a bonyolult gazdasági folyamatokat leegyszerűsítse, 

hatékonyabbá tegye. Logisztikai technikusként ebbe a stratégiai jelentőségű munkába 

kapcsolódhatsz be. A képzés szakirányú felsőfokú tanulmányaidnak is megfelelő alapot nyújt.  

Képzési idő: 5 év  

Szakmajegyzék száma: 510411506 

 

Adataink, elérhetőségeink 
 

Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium 

Fenntartó: Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány 

OM azonosító: 910018 

Telephely kódja: 001 

Cím: 2060 Bicske, Kossuth tér 3.  

A 2023/24-es tanévet már Biatorbágyon indítjuk az új épületben! 

Telefonszám: +3670 669 2970 

E-mail cím: felveteli@bit-edu.hu  

Honlap: https://bit-edu.hu/  
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A felvételi eljárással kapcsolatos információk 
 

1. A Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium a felvételi kérelmekről a 0001 

Gimnáziumi képzés és a 0002 Nyelvi előkészítő évvel bővített magyar-angol 

két tanítási nyelvű gimnáziumi képzés esetében az általános iskolai osztályzatok 

(hozott pontok) és a központi írásbeli felvételi vizsgák (magyar nyelv és matematika) 

eredményei alapján, a 0003 Gazdálkodás-menedzsment szakirányú 

technikumi képzés, a 0004 Informatikai szakirányú technikumi képzés és a 

0005 Logisztikai szakirányú technikumi képzés esetében az általános iskolai 

osztályzatok (hozott pontok) alapján dönt. 

 

2. A pontszámítás menete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Az informatikai szakirányú technikumi képzés esetén a fizika osztályzatokat vesszük figyelembe.  

 

3. A hozott pontszámok esetében, amennyiben a tanuló valamely tantárgyból az 

osztályozás alól mentességet élvez (érdemjegye nincs), a felvételi pontszámait 

arányosítással állapítjuk meg. Kivétel: ha magyar irodalom és magyar nyelv tantárgyak 

valamelyikéből nincs érdemjegye, a másik osztályzat adja a magyar pontszámot. 

Általános iskolai osztályzatok (hozott pontok) 7. osztály év végi és 8. osztály félévi

magyar (nyelvtan és irodalom osztályzatok átlaga)

matematika

történelem

idegen nyelv

földrajz

Központi írásbeli felvételi – magyar nyelv 50 pont

Központi írásbeli felvételi – matematika 50 pont

Összesen 150 pont

50 pont

Gimnáziumi osztályok

Tantárgy megnevezése 6. év végi 7. év végi 8. félévi Összesen

magyar (nyelvtan és irodalom osztályzatok átlaga) 5 2x5 2x5 25

matematika 5 2x5 2x5 25

idegen nyelv 5 2x5 2x5 25

történelem 5 5 5 15

földrajz/fizika* 5 5 10

Összesen 20 40 40 100

Technikumi osztályok: általános iskolai osztályzatok (hozott pontok)



 

4. Azoknak a tanulóknak, akik az írásbeli felvételi dolgozat értékelése során egyes részek 

alól mentesítést kaptak, szintén arányosítással számoljuk ki az írásbeli felvételi 

pontszámukat. 

5. Pontszámazonosság esetén a felvételi kérelem elbírálásánál előnyt élveznek: 

a. a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők, 

b. a biatorbágyi állandó lakcímmel rendelkezők, 

c. a 0001 és 0002 gimnáziumi osztályoknál a magasabb írásbeli felvételi 

pontszámmal szerzett pontszámmal rendelkezők, további pontazonosság esetén 

a magasabb matematika, majd pedig a magasabb magyar és idegen nyelv 

általános iskolai osztályzatokkal rendelkezők, 

d. a 0003, 0004, 0005 technikumi osztályoknál a jobb matematika osztályzattal 

rendelkezők, további pontazonosság esetén a jobb idegen nyelv osztályzattal, 

illetve a jobb magyar nyelv és irodalom osztályzattal rendelkezők. 

6. Egyik technikumi osztályunkban sem fogadunk diszkalkuliás és/vagy matematikából 

felmentett tanulókat. 

7. Az iskola fenntartója az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány, ezért a 

keresztény/keresztyén értékek iránti tisztelet, nyitottság felvételiző diákjainkat illetően 

alapelvárás. 

 

Különleges bánásmódot igénylő tanulók 
 
A különleges bánásmódot igénylő diákok szüleit kérjük, jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 

vegyék fel intézményünkkel a kapcsolatot! 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) diákok esetében a felvételi eljárás során az 

érvényes szakértői vélemény ismeretében, és a szülő által írt kérelem alapján tudjuk a diákot 

megillető kedvezményt biztosítani. Ezért kérjük, az írásbeli vizsga jelentkezési lapjához, illetve 

ha nem ír intézményünkben a tanuló írásbeli vizsgát, a jelentkezési laphoz csatolják az érvényes 

szakértői véleményt, illetve a szülői kérelmet.  

Amennyiben a szakértői vélemény ezt megalapozza, az alábbi kedvezményekre nyújthatnak be 

kérelmet: 

• a vizsgaszervezést érintő speciális körülmények, 

• időhosszabbítás, az iskolai tanulmányok során használt, megszokott segédeszköz 

használata, 

• a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (ebben az esetben a 

csökkentett pontszámot arányosítjuk). 



 

 

A kedvezményekről minden esetben az intézmény vezetője az összes körülményt mérlegelve 

dönt. A szülői írásbeli kérelemre a szakértői véleményben megfogalmazott tények alapján az 

intézményvezető határozatot hoz. 

Részletes tájékoztatást az Oktatási Hivatal honlapján olvashatnak: Oktatási Hivatal 

(oktatas.hu) 

 

Írásbeli vizsgák 
 
Az írásbeli vizsgák időpontja: 2022. január 21. 10 óra;  

Helyszíne: Biatorbágyi Általános Iskola (2051 Biatorbágy, Kálvin tér 4.) 

(Pótfelvételi: 2022. január 31. 14 óra) 

Az írásbeli vizsgák mind magyar nyelvből, mind matematikából 45 percig tartanak, a két vizsga 

között 15 perc szünetet tartunk.  

Az írásbeli vizsgákra, kérjük, hozzanak magukkal: 

• érvényes, fényképes igazolványt, 

• tollakat (kék vagy fekete toll használata megengedett) 

• ceruzát, körzőt, szögmérőt. 

Felmerülő kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal a felveteli@bit-edu.hu e-mail címen! 

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat! 

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban minden információt megtalálnak az Oktatási 

Hivatal honlapján: Oktatási Hivatal (oktatas.hu) 
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