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GIMNÁZIUM, 
NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 
KÉPZÉS
  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 kezdő
dően angol illetve német nyelvből.

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

  A 11. évfolyamtól biztosított számodra 
az emelt szintű érettségire való felkészü
lés a kötelező érettségi tárgyakból, infor
matikából és egyes természettudományi 
tárgyakból.

  Informatikából tanórai keretben bizto
sítjuk a 4 modulos ECDL Start vizsgára 
való felkészülés lehetőségét.

  Az idegen nyelvek és az informatika ok
tatása csoportbontásban történik.

  A nyelvi előkészítő képzés a tehetséggon
dozás terepe.

  Itt a képzési idő 5 év, melynek célja az ide
gen nyelvi és az informatikai tudás magas 
szintű megalapozása. Ezért a választott 
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 a 7 modulos ECDL bizonyítvány 
megszerzését.

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



Bodnár Réka (11GA): Elsősorban 
a nyelvi előkészítő gimnáziumi 
tagozat miatt jelentkeztem a Mó-
riczba. Itt lehetővé vált számomra 
a nyelvvizsga megszerzése, ami 
mellett egy második idegen nyel-
vet is elsajátíthattam. Azért is sze-
retem a Móriczot, mert a DÖK 
sokszínű programjai színesítik az 
iskolai mindennapokat. 

Kiss Lívia (12SZA): A közgaz-
dasági ágazat mindazoknak jó 
választás, akik érdeklődnek a gaz-
dasági folyamatok iránt. A Junior 
Achievement diákválallkozási 
program a gyakorlatban ismertet-
te meg velem a vállakozások vilá-
gát. Bízom benne, hogy a pénz-
ügyi és számviteli tanulmányaim 
előnyt jelentenek majd a szak-
irányú továbbtanulásom során is.

KÖZGAZDASÁG ÁGAZAT
  A közgazdasági ágazaton a szakgimnáziumi képzés ta

nulmányi ideje 5 év, ami a képzés befejezésével, érett
ségi vizsgával és szakmai végzettség megszerzésével 
zárul. A 13. évfolyam végén emelt szintű OKJs szak
mai képzettséget szerezhetnek az ide jelentkezők.

  A szakmai képzés során a közgazdaság ágazaton a 
gazdálkodási alaptevékenység ellátásával, a támoga
táskezeléssel és a projekttervezéssel kapcsolatos isme
reteket tanulhattok. Az itt szerzett gyakorlatias szám
viteli, pénzügyi és adózási ismereteket alkalmazni 
tudó szakembereket nemcsak a vállalatoknál, hanem a 
közigazgatásban és az intézményi szférában is keresik. 
A képzés végén szakmai ismeretekből komplex érett
ségi vizsgát tesztek, mellékszakképesítésként pedig 
pályázatitámogatási asszisztens végzettséget is szerez
hettek.

  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 a munkaerőpiacon is keresett 
OKJs szakmai bizonyítványt szerezhettek pénzügyi
számviteli ügyintéző szakmában.

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

Megszerezhető szakképesítések 
Mellék-szakképesítésként 12. évfolyamon: pályázatitámo
gatási asszisztens.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: pénzügyiszámvi
teli ügyintéző.

Tárgyi feltételek
Taniroda, közgazdasági szakterem, ECDLvizsgaköz
pont.

A képzés kódja: 02



Báhiczki Zoárd Patrik (11SZC): 
Egyáltalán nem bántam meg, hogy 
móriczos lettem. Nagyon megsze-
rettem az iskolát, a közösséget és 
magát az informatika szakot is. A 
legkorszerűbb eszközökön, gyakor-
latorientáltan tanulhatjuk a szak-
mát, és bízom benne, hogy olyan 
végzettséget szerezhetek, amellyel 
az elhelyezkedés sem okoz majd 
gondot. 

Kovács Dorián Richárd (12SZB): 
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 5 év, mely szakgimnáziumi érettségivel 

zárul.
  A képzés során elsajátíthatjátok az informatikai 

rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus szak
ma alapjait. Ennek keretében információtechnológi
ai és hálózati ismeretekre tehettek szert. Tanulhattok 
programozást és adatbáziskezelést valamint, meg
ismerhetitek a nyílt forráskódú rendszerek kezelését 
is. Mindemellett IT ismereteket 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 10 ECDLmodulból vizsgát 
tehessetek a tananyagban történő előrehaladáshoz 
igazodva.

  Informatikai szakképzéseink a legkorszerűbb hálóza
ti eszközök és a hozzájuk tartozó CISCOtananyagok 
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
Mellék-szakképesítésként 12. évfolyamon: irodai informa
tikus.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: informatikai 
rendszer és alkalmazásüzemeltető technikus.

Tárgyi feltételek
Öt számítógépes terem, CISCOlaboratórium, hardver
labor, tanulói laptopok.

A képzés kódja: 03



RENDÉSZET ÉS 
KÖZSZOLGÁLAT 
ÁGAZAT
  A képzési idő 5 év, mely szakgimnáziumi érett

ségivel zárul. A tanulók mellékszakképesítés
ként a 12. évfolyamon közszolgálati ügykezelő 
szakképesítést szerezhetnek.

  A képzés során elsajátíthatjátok a rendvédelmi 
jog és közigazgatás, a magánbiztonság ismerete
it valamint a rendvédelmi szervek alapfeladatait. 
Mindezeken túl önvédelmi és intézkedéstechni
kai gyakorlati ismeretekre is szert tehettek. A 
szakmai gyakorlatot rendvédelmi, katasztrófa
védelmi, illetve személy és vagyonőri területen 
szerezhetitek meg.

  A képzés célja a belügyi pályákon történő to
vábbtanulásra való felkészítés is.

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

Megszerezhető szakképesítések
Mellék-szakképesítésként 12. évfolyamon: közszol
gálati ügykezelő.
Az egyéves szakképző évfolyam végén: közszolgálati 
technikus: közigazgatási ügyintéző vagy rendésze
ti technikus szakirányon.

Tárgyi feltételek
A gyakorlati tudás megszerzéséhez katasztró
favédelmi, személy és vagyonőri, rendvédelmi 
szervekkel, illetve lőtérrel kötött együttműködési 
megállapodások. Saját teremlőtér és önvédelmi 
gyakorlati terem.

A képzés kódja: 05



KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS 
LOGISZTIKA ÁGAZAT
  A képzési idő ebben a szakgimnáziumi 

ágazatban is 5 év. A 12. évfolyam végén 
mellékszakképesítésként vállalkozói 
ügyintéző szakképesítés szerezhető. 

  Az ágazatra a logisztika, a szállítmá
nyozás, az áruforgalom és a raktározás 
iránt érdeklődő tanulókat várjuk. A 
szakmai tantárgyak keretében a pénz
ügyi, a számviteli és az adózási isme
retek mellett jogi és vámügyintézői 
ismereteket is tanulhattok, valamint 
megismerkedhettek a közlekedés és a 
szállítmányozás alapjaival, a logiszti
kai ügyintézői és a raktározási felada
tokkal is.  

  Az iskolában tanultakat nyári gyakorlat 
keretében vállalati körülmények között 
is kipróbálhatjátok. A megszerzett szak
képzettségek a munkaerőpia con kere
settek. Iskolánkban gyakorlat orientált 
kép zés folyik, melyet jól felszerelt logisz
tikai kabinet is támogat.

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

Megszerezhető szakképesítések 
Mellék-szakképesítésként 12. évfolyamon:  
vállalkozói ügyintéző. 
Az egyéves szakképző évfolyam végén: lo
gisztikai technikus, logisztikai és szállít
mányozási szakirányon.

Tárgyi feltételek 
Taniroda, logisztikai kabinet, vállalati 
kapcsolatok, kiváló informatikai ellátott
ság.

A képzések kódja: 06

INTÉZMÉNYI FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK

 Felvétel az általános iskolai eredmények alapján.
  Az elbírálás és a rangsorolás a hetedik osztályos év végi és a nyolcadik 

osztályos félévi, a készségtárgyak nélkül számolt átlag alapján történik.
 Az intézmény mozgásszervi SNI-s és BTMN-es tanulókat felvesz.
  Rendészet és közszolgálat ágazaton egészségügyi alkalmassági követel-

ményeknek való megfelelés.



KOLLÉGIUM
  Az 1982ben átadott és nemrég 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 felkészülés
ben.

  Hagyományosan megrendezett programjainkkal 
szórakozási igényeiteket is megpróbáljuk kielégíteni. 
Ilyen alkalmak például a gólyatábor, a kilencedikesek 
avatása, a Mikulás és a karácsonyi ünnepség, a far
sang, a játékos vetélkedők, a végzős tanulók búcsúz
tatása, 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 
diák centrikus iskola a Móricz, a tar-
talmas diákévek színtere.
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