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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

2021/2022 

 
Induló osztályaink: 

 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ 
 

15 fő négy évfolyamos gimnázium + 1 évfolyam nyelvi előkészítő angol nyelvből 

Tagozatkód: 0001 

Intézményünkben központi kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás első 

idegen nyelvből; második idegen nyelvként választható: német nyelv, spanyol nyelv, olasz 

nyelv. 
 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

 

 

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM 
 

20 fő négy évfolyamos gimnázium képzőművészet tagozat 

Tagozatkód: 0002 

Intézményünkben központi kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás 

vizuális kultúra tantárgyból; második idegen nyelvként választható: német nyelv, spanyol 

nyelv, olasz nyelv. 
 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi 

írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján.  
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20 fő négy évfolyamos gimnázium informatika tagozat 

Tagozatkód: 0003 

Intézményünkben központi kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás 

digitális kultúra tantárgyból; második idegen nyelvként választható: német nyelv, spanyol 

nyelv, olasz nyelv. 
 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

 

 

20 fő négy évfolyamos gimnázium természettudományos tagozat 

Tagozatkód: 0004 

Intézményünkben központi kerettanterv szerinti oktatás folyik; emelt óraszámú oktatás 

természettudomány tantárgyból; második idegen nyelvként választható: német nyelv, 

spanyol nyelv, olasz nyelv. 
 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. Felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján. 

 

 

A tanulmányi területekre benyújtott felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: 

· a tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. félév), hozott pont 

· a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye, 

· és a szóbeli vizsga alapján. 
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Hozott pont 

Pontok számítása 

Figyelembe vesszük az általános iskolában elért 7. év végi és 8. osztályos félévi eredményeket 

magyar irodalomból és nyelvtanból, történelemből, idegen nyelvből, matematikából, fizikából 

vagy kémiából*, biológiából vagy földrajzból* maximum 70 pont értékben. 
 

*A két-két tantárgy közül a nagyobb összpontszámút választjuk. 

 

 

Központi írásbeli pontjai 
 

Matematika írásbeli - 50 pont 

Magyarnyelv írásbeli - 50 pont 

Szóbeli felvételi pontjai 

A tanulók kommunikációs készségét, általános tájékozottságát, viselkedéskultúráját, 

együttműködési készségét vizsgáljuk. 
 

50 pont 

 

 

 
EGYSÉGES KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 

 

Az egységes írásbeli felvételikre való 2021. december 03-ig kell jelentkezni egy olyan - 

lehetőleg a lakóhelyhez közeli - középiskolában, ahol központi szervezésű írásbelit tartanak. 

Az írásbeli felvételik időpontja egységesen: 2022. január 22., szombat 10 óra. 
 

A központi írásbeli vizsga kétszer 45 percet vesz igénybe, és egy matematikai és egy 

anyanyelvi feladatsor kitöltéséből áll. Az írásbelin elért eredményről szóló igazolás 

másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz. 
 

Sajátos nevelési igényű gyermek 
 

A nevelési tanácsadó véleményének figyelembevételének megfelelően kaphat az írásbeli 

részeredményének beszámítása alól felmentést vagy időkedvezményt. 
 

Az iskolába való jelentkezés a Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs 

Rendszerébe történő jelentkezéssel lesz teljes. A 2022-es adatlapokat csak elektronikusan 

tölthetik majd ki azok, akiknek nem intézi a jelenlegi iskolájuk a továbbtanulási 

jelentkezéseket. Az adatlapkitöltő programot regisztráció után tudják használni, kitöltési 

segédletet pedig az internetes oldal "Súgó" menüpontjában találnak. 
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Az elektronikus felület kitöltésekor az alábbi adatokra lehet szükség: 
 

Az iskola OM azonosítója: 203431, a tagozatkód az 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő 

képzésre 0001, a 4 évfolyamos művészeti tagozatra 0002, a 4 évfolyamos informatika tagozatra 

0003, a 4 évfolyamos természettudományos tagozatra 0004. A 'Jelentkezési lap"-ot kitöltve az 

iskolánkba, a "Tanulói adatlap"-ot pedig az Oktatási Hivatal megadott címére küldjék el. 
 

Ezeknek a beküldési határideje is 2022. február 18., péntek. Az írásbelin elért eredményről 

szóló igazolás másolatát is csatolni kell a jelentkezési laphoz. 

 

 

Minden tagozatra felvételi vizsga alapján vesszük fel a tanulókat, mely vizsga egy szóbeli 

részből áll. 
 

Szóbeli vizsgára bocsátás feltételei a következők: 

● február 18-ig megérkezzen a hivatalos jelentkezési lap az általános iskolából (a postai 

feladás határideje); 

● a jelentkezési lapon igazolt általános iskolai osztályzatokból számított ún. hozott pont 

legalább 56 legyen; 

● és csatolva legyen a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap 

másolata; 

● az írásbelin megfelelő eredmény elérése; 

● a hozott és az írásbelin szerzett pontszámának összege érje el a behíváshoz szükséges 

értéket. 

 

A szóbeli vizsgák időpontjáról és beosztásáról az interneten, honlapunkon tájékoztatjuk a 

jelentkezőket. Írásbeli értesítést NEM küldünk. 

A szóbeli vizsgák ideje: 2022. február 22. és március 11. egyéni beosztás szerint. A szóbeli 

felvételire a jelentkező tanulók feltétlenül hozzák magukkal: 

● diákigazolványukat vagy személyi igazolványukat; 

● 2 db felbélyegzett, címzetlen borítékot; 

● írásbeli értékelőlapjuk eredeti példányát; 

● ellenőrzőjüket; 

● valamint okleveleiket. 
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Iskolánkba a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók közül: csak a tanulási nehézséggel küzdő tanulók felvételi 

jelentkezését tudjuk fogadni, mivel az ő fejlesztésüket tudjuk megoldani. 

 
 

Az azonos összesített eredményt elérő tanulók esetében az EMMI 40.§ (3) szerint járunk el, 

amennyiben információink ezt lehetővé teszik. 


