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GIMNÁZIUM, 
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 
ÉVFOLYAM
  A gimnáziumi képzés ideje 4 év, melynek 

célja az általános műveltség megalapozása, 
sikeres érettségi vizsgára való felkészítés, a 
felsőfokú oktatás ismereteinek megalapo-
zása és a továbbtanulás segítése.

  Emelt szintű nyelvoktatást biztosítunk 
számodra már a 9. évfolyamtól kezdődő-
en angol illetve német nyelvből.

  Két idegen nyelv oktatása folyik minden 
évfolyamon. Második idegen nyelvként 
választhatsz az angol, a német és az orosz 
nyelvek közül.

  A 11. évfolyamtól biztosított számodra az 
emelt szintű felkészülés a kötelező érettségi 
tárgyakból, informatikából és a természet-
tudományi tárgyakból.

  Informatikából tanórai keretben biztosítjuk 
a 4 modulos ECDL Start vizsgára való fel-
készülés lehetőségét.

  Az idegen nyelvek és az informatika oktatá-
sa csoportbontásban történik.

  A nyelvi előkészítő évfolyam képzési ideje 
5 év, mely a tehetséggondozás terepe. Célja 
az idegen nyelvi és az informatikai tudás 
magas szintű megalapozása. Ezért a válasz-
tott idegen nyelvet a tanulók 9. évfolyamon 
heti 14 órában tanulják, később 5 órában 
viszik tovább. Itt is két idegen nyelvet kell 
tanulni, ami német és angol nyelv lehet.

  Az informatika tantárgy magas óraszáma 
biztosítja számodra a 7 modulos ECDL bi-
zonyítvány megszerzését.

A képzés kódja: 01
Az angol nyelvi képzés kódja: 11
A német nyelvi képzés kódja: 12



Tóth Lilla (11GA): Elsősorban a 
nyelvi előkészítő gimnáziumi tago-
zat miatt jelentkeztem a Móricz-
ba. Itt lehetővé vált számomra a 
nyelvvizsga megszerzése, ami mel-
lett egy második idegen nyelvet is 
elsajátíthattam. Azért is szeretem 
a Móriczot, mert a DÖK sokszínű 
programjai színesítik az iskolai min-
dennapokat. 

Verik Gréta Anikó (12KA): A Mó-
riczba környezetem hatására jelent-
keztem, hiszen már akkor is csak jót 
hallottam róla. Az évek során any-
nyira megszerettem a szakot, amire 
jelentkeztem, azaz a közgazdaság-
tant, hogy a jövőben is ezzel szeret-
nék foglalkozni. Az elmélet mellett 
a gyakorlatra is nagy hangsúlyt 
fektetnek, így például a vállalkozás 
alapjait saját diákvállalkozásaink ke-
retein belül ismerhettük meg.

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT
  A közgazdasági ágazaton a szakgimnáziumi képzés ta-

nulmányi ideje 4 év, ami a 12. évfolyam befejezésével, 
érettségi vizsgával és szakmai végzettség megszerzésé-
vel zárul. Ezt követően egy év alatt emelt szintű OKJ-s 
szakmai képzettséget szerezhetnek az ide jelentkezők.

  A szakmai képzés során a közgazdaság ágazaton a gaz-
dálkodási alaptevékenység ellátásával, a támogatáske-
zeléssel és a projekttervezéssel kapcsolatos ismereteket 
tanulhattok. Az itt szerzett gyakorlatias számviteli, 
pénzügyi és adózási ismereteket alkalmazni tudó szak-
embereket nemcsak a vállalatoknál, hanem a köz-
igazgatásban és az intézményi szférában is keresik. A 
képzés végén szakmai ismeretekből komplex érettségi 
vizsgát tesztek, s ezzel egyidejűleg pályázati-támogatá-
si asszisztens szakképesítést is kaptok.

  A középiskolás évek során bekapcsolódhattok a Ju-
nior Achievement programba, ahol saját vállalkozá-
sokat alapíthattok, termékeket állíthattok elő és érté-
kesíthetitek is azokat. Valódi céget alapítva és valódi 
pénzzel dolgozva ismerhetitek meg a vállalkozások 
működésének minden mozzanatát.

  A képzést követően egy év alatt a munkaerőpiacon 
is keresett OKJ-s szakmai bizonyítványt szerezhettek 
pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmában.

Továbbtanulási lehetőségek
Gazdasági felsőoktatás, illetve közgazdaság ágazati 
szakgimnáziumi érettségire épülő egyéves szakképzés.

Megszerezhető szakképesítések 
Érettségi vizsga keretében: pályázati-támogatási asszisz-
tens.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: pénzügyi-számvi-
teli ügyintéző.

Tárgyi feltételek
Taniroda, közgazdasági szakterem, ECDL-vizsgaköz-
pont.

A képzés kódja: 02



Berkes Zsolt: Egyáltalán nem bán-
tam meg, hogy móriczos lettem. 
Nagyon megszerettem az iskolát, 
a közösséget és magát az infor-
matika szakot is. A legkorszerűbb 
eszközökön, gyakorlatorientáltan 
tanulhatjuk a szakmát, és bízom 
benne, hogy olyan végzettséget 
szerezhetek, amellyel az elhelyez-
kedés sem okoz majd gondot. 

Kovács Dorián Richárd (10SZB): 
A rendészet és közszolgálat ága-
zat egy izgalmas képzési forma a 
Móriczban. Tanáraink olyan rendőr 
szakemberek, akik a korábbi gya-
korlati tapasztalataikat is megoszt-
ják a tanórákon. A belügyi pályákra 
készülőknek ideális választás lehet 
ez a szakgimnáziumi képzés.

INFORMATIKA ÁGAZAT
  A képzési idő 4 év, mely a 12. évfolyam végén szak-

gimnáziumi érettségivel zárul.
  A képzés során elsajátíthatjátok az informatikai 

rendszerüzemeltető szakma alapjait. Ennek kereté-
ben információtechnológiai és hálózati ismeretekre 
tehettek szert. Tanulhattok programozást és adatbá-
zis-kezelést valamint, megismerhetitek a nyílt for-
ráskódú rendszerek kezelését is. Mindemellett IT is-
mereteket és foglalkoztatási, tárgyakat is tanulhattok, 
valamint a szakmai idegen nyelv oktatása is a képzés 
jelentős részét teszi ki.

  Iskolánk ECDL vizsgaközpont, mely lehetőséget te-
remt arra, hogy akár 9 ECDL-modulból vizsgát te-
hessetek a tananyagban történő előrehaladáshoz iga-
zodva.

  Informatikai szakképzéseink a legkorszerűbb hálóza-
ti eszközök és a hozzájuk tartozó CISCO-tananyagok 
révén piacképes tudás megszerzését teszik lehetővé.

  A gyakorlati tudás megszerzését a legmagasabb tech-
nológiai színvonalú eszközpark biztosítja.

Továbbtanulási lehetőségek
Informatikai, műszaki felsőoktatás, illetve informatika 
szakgimnáziumi érettségire épülő egyéves szakképzés.

Megszerezhető szakképesítések
Érettségi vizsga keretében: irodai informatikus.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: informatikai 
rend szer üzemeltető, szoftverfejlesztő, gazdasági infor-
matikus.

Tárgyi feltételek
Öt számítógépes terem, CISCO-laboratórium, hardver-
labor, tanulói laptopok.

A képzés kódja: 03



RENDÉSZET ÉS 
KÖZSZOLGÁLAT 
ÁGAZAT
  A képzési idő 4 év, mely a 12. évfolyam 

végén szakgimnáziumi érettségivel zárul. 
Az érettségizett tanulók közszolgálati 
ügykezelő szakképesítést szerezhetnek.

  A képzés során elsajátíthatjátok a rend-
védelmi jog és közigazgatás, a magánbiz-
tonság ismereteit valamint a rendvédel-
mi szervek alapfeladatait. Mindezeken 
túl önvédelmi és intézkedéstechnikai 
gyakorlati ismeretekre is szert tehettek. 
Szakmai gyakorlatukat rendvédelmi, ka-
tasztrófavédelmi, személy- és vagyonőri 
területen szerzik.

  A képzés célja a belügyi pályákon történő 
továbbtanulásra való felkészítés is.

Továbbtanulási lehetőségek
Sikeres felvételi eljárás után rendőr tiszt-
helyettes szakképesítés szerezhető a BM 
középiskoláiban, illetve érettségire épülő 
egyéves szakképzés.

Megszerezhető szakképesítések
Érettségi vizsga keretében: közszolgálati 
ügykezelő.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: köz-
szolgálati ügyintéző.

Tárgyi feltételek
A gyakorlati tudás megszerzéséhez ka-
tasztrófavédelmi, személy- és vagyonőri, 
rendvédelmi szervekkel, illetve lőtérrel 
kötött együttműködési megállapodások.

A képzés kódja: 05



KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS 
LOGISZTIKA ÉS KERESKEDELEM ÁGAZAT
  A közlekedés, szállítmányozás és logisz-

tika ágazati képzést új szakgimná ziumi 
képzésként indítjuk, támaszkodva a lo-
gisztikai ügyintéző szakképzésben eddig 
szerzett tapasztalatainkra. A korábban 
kereskedelem ágazatban folyatott kép-
zéseinket a továbbiakban is kínáljuk a 
hozzánk jelentkezőknek. A képzési idő 
ezekben a szakgimnáziumi képzésekben 
is 4 év. A képzés érettségi vizsgával zárul, 
mellyel egy időben vállalkozói ügyinté-
ző és eladó szakképesítés is szerezhető. 

  A képzésekre a logisztika, a szállítmá-
nyozás, az áruforgalom és raktározás, 
illetve a kereskedelem iránt érdeklődő 
tanulókat várjuk. A szakmai tantár-
gyak keretében a közlekedés ágazaton 
pénzügyi, számviteli és adózási isme-
retek mellett jogi és vámügyintézői 
ismereteket is tanulhattok, valamint 
megismerkedhettek a közlekedés és a 
szállítmányozás alapjaival, a logisztikai 
ügyintézői és a raktározási feladatokkal 
is. A kereskedelem ágazaton a főbb áru-
csoportok forgalmazásával, marketing-
gel, kereskedelmi gazdálkodással kap-
csolatos szakmai tudásra tehettek szert. 

  Az iskolában tanultakat mindkét ágaza-
ton nyári gyakorlat keretében vállalati 
körülmények között is kipróbálhatjátok. 
A megszerzett szakképzettségek a mun-
kaerőpiacon keresettek. Az iskolában a 
végzett tanulók elhelyezkedést biztosító 
gyakorlat orientált képzés folyik, melyet 
jól felszerelt logisztikai kabinet támogat.

  Az ezen az ágazatokon tanulók is bekap-
csolódnak a Junior Achievment diákvál-
lalkozási programba a 10. évfolyamon.

Továbbtanulási lehetőségek 
Gazdasági felsőoktatás, illetve az ágazat-
nak megfelelő szakgimnáziumi érettsé-
gire épülő egyéves szakképzés.

Megszerezhető szakképesítések 
Érettségi vizsga keretében: Vállalkozói 
ügyintéző a közlekedés, a szállítmányo-
zás és logisztika ágazaton, illetve eladó a 
kereskedelem ágazaton. 
Az egyéves szakképző évfolyam végén: lo-
gisztikai és szállítmányozási ügyintéző 
illetve kereskedő.

Tárgyi feltételek 
Taniroda, logisztikai kabinet, vállalati kap-
csolatok, kiváló informatikai ellátottság.

A képzések kódjai: 
Kereskedelem: 04 

Közlekedés, szállítmányozás  
és logisztika: 06



KOLLÉGIUM
  Az 1982-ben átadott és most felújított Dózsa György 

úti kollégiumi épületünkben 8 ágyas lakószobákkal, jól 
felszerelt konyhákkal, kondicionáló helyiségekkel, szá-
mítógépteremmel, könyvtárral, tágas, sportolásra alkal-
mas udvarral és focipályával várunk benneteket. A kol-
légium lehetővé teszi szabadidőtök hasznos eltöltését, 
ezen túl pedig nyugodt körülményeket teremt ahhoz, 
hogy fölkészülhessetek a következő nap tanóráira.

  Szakképzett pedagógusaink szükség esetén segítséget 
nyújtanak az iskolai tanórákra történő felkészülésben.

  Hagyományosan megrendezett programjainkkal 
szórakozási igényeiteket is megpróbáljuk 
kielégíteni. Ilyen alkalmak például a gólyatábor, a 
kilencedikesek avatása, a Mikulás- és a karácsonyi 
ünnepség, a farsang, a játékos vetélkedők, a végzős 
tanulók búcsúztatása, a szomszédos kollégiumok 
diákjaival közösen szervezett sporttalálkozók és 
egyéb rendezvények. 

MIÉRT A MÓRICZ?
  Alaposan felkészít a közép- és emelt szintű érettségi 

vizsgára.
  Keresztyén értékrendet közvetít.
  A szakképző évfolyamok többféle szakmai képzettség 

megszerzését teszik lehetővé.
  Korszerű európai nyelvtudás szerezhető meg.
  Az informatika oktatása az információs társadalom 

kihívásainak megfelelő alapokat biztosít.
  Különféle, eredményes, sikeres sportcsapatok mű-

ködnek.
  Kiváló munkát végző iskolai diákönkormányzatunk 

számtalan programot szervez. Iskolánkban pezsgő a 
diákélet.

  Kiterjedt külföldi kapcsolataink révén más országok-
ba is eljuthatsz.

  Miért érdemes a Móriczot választani? Mert ez egy jó 
iskola, amiről jelenlegi és végzett diákjainkat is érde-
mes megkérdezni.

Szilágyi Gábor Miklós elnök-lel-
kész: Iskolánk egyformán nyitva 
áll a református vallású vagy a más 
történelmi egyházakhoz tartozó és 
a felekezeten kívüli tanulók előtt 
is, amennyiben – vallásuk szabad 
gyakorlása mellett – készek az 
egyetemes emberi értékek, saját 
felekezetük és a református egy-
ház értékeinek tiszteletére.

Tóth József főigazgató: Iskolánknak 
egyaránt célja a korszerű műveltség 
átadása, a felsőoktatásra való fel-
készítés, a munkaerőpiacon meg-
becsült és felkészült szakemberek 
képzése, valamint a keresztyén 
értékek közvetítése. Sokszínű és 
diákcentrikus iskola a Móricz, a tar-
talmas diákévek színtere.
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