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Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum 

Az intézményt 1990-ben alapították Keszthelyen Közgazdasági Szakközépiskola néven. Elődje a 

Közgazdasági Szakközépiskola, Gépíró és Gyorsíró Szakiskola volt, amely a Vajda János Gimnázium 

részeként működött. A Közgazdasági Szakközépiskola pedagógiai programja Hippokratésztól vett mottóval 

kezdődik: „Ahol emberszeretet van, ott a mesterség szeretete is megvan”. Ezt az idézetet 1996-ban választotta 

az akkori nevelőtestület és mind a mai napig e szellemiségben dolgozik. 

2000-ben az intézmény megyei fenntartásba került át. 2013-ban a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 

Zalaegerszegi Tankerülete lett az iskola fenntartója, majd 2015-ben a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum 

tagintézménye lett. 

 

Az intézményben folyó szakmai munka elismeréseként az iskola 2009-ben elnyerte a Pénziránytű iskola címet, 

2013-ban pedig Bázisiskola lett. 

A 2016/2017. tanévtől iskolánk szakgimnáziumként működött. 2018/2019. tanévtől változott a központi 

kerettanterv és ezzel együtt a tantárgyi struktúra is. 2020/2021-es tanévtől a technikumi rendszerbe 

integrálódott az intézmény. Technikumként az intézmény fő célja a piacképes szakmai tudás megszerzésének 

segítése. Diákjaink részére számos szakmai programot biztosítunk partnereinknél. Fontosnak tartjuk diákjaink 

továbbtanulását, annak elősegítését 2018-ban a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem bázisintézménye 

lettünk. Tervezzük az okleveles technikus képzés elindítását is, mely elősegíti diákjaink szakirányú 

továbbtanulását a felsőoktatási intézményekbe. 

Jelenleg szakgimnáziumi és technikusi képzés folyik.  

 

A gazdálkodás és menedzsment ágazat képzései az iskola alapításától, a közlekedés és szállítmányozás 

ágazat pedig a térség igényének megfelelő fejlesztés következtében került az iskolai képzés kínálatába. 

Mottónk: „Közgáz-a gazdaság szolgálatában.” 

Tanulóink Zala, Veszprém, Somogy megyékből érkeznek, így az iskola körzeti feladatokat ellátó intézmény. 

Tevékenységünkben ezért a lakhelyhez kötődés mellett, a térségi szemléletnek is tükröződnie kell. Keszthely 

és a környező települések diákjait megmozgató programjaink a Közgáz Kupa és a diákszínjátszók találkozója 

a színházi világnapon. 

A tehetséggondozás iskolánkban a versenyeken való részvétellel, a differenciált tanórai tevékenységgel 

valósult meg a korábbi tanévekben. 2016-tól több sikeres pályázattal is kapcsolódott iskolánk a Nemzeti 

Tehetségprogramhoz. Fontos, hogy az itt megszerzett tapasztalatokat beépítettük tanítási gyakorlatunkba, 

valamint az intézményben folyó tehetséggondozásba. 

 

 

 

 

 


