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Tagozatkódok és leírásuk  
 

0017 orosz-
angol 

4 évfolyamos - szakgimnáziumi kerettanterv 
emelt szintű oktatás orosz nyelvből 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: orosz 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: angol 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

0018 japán-
angol 

4 évfolyamos - szakgimnáziumi kerettanterv 
emelt szintű oktatás japán nyelvből 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: japán 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv: angol 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

0019 kéttan 
angol 

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos 
szakgimnáziumi kerettanterv 
magyar- angol két tanítási nyelvű iskolai oktatás 
emelt szintű oktatás angol nyelvből 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv: angol 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv : francia, német 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

0020 kéttan 
német 

német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos 
szakgimnáziumi kerettanterv 
magyar- német két tanítási nyelvű iskolai oktatás 
emelt szintű oktatás német nyelvből 



a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : német 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv : angol, francia 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

0021 kéttan 
francia 

francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos 
szakgimnáziumi kerettanterv 
magyar- francia két tanítási nyelvű iskolai oktatás 
emelt szintű oktatás francia nyelvből 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : francia 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv : angol, német 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

0022 emelt 
angol 

angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos 
szakgimnáziumi kerettanterv 
emelt szintű oktatás angol nyelvből 
a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv : angol 
a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv : francia, német 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli 
vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 

 

 

 

FELVÉTELIZŐK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 

A tanulmányi területekre való felvételi kérelmek elbírálásakor a következőket vesszük figyelembe: 

1. az általános iskolai tanulmányi eredmények, 

2. a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal meg-szervezett 

írásbeli vizsga eredményei, 

3. a helyben szervezett szóbeli meghallgatás eredményei. 

 

 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

A központi írásbeli felvételi vizsga mindkét tárgyból valamennyi tagozatunkra jelentkező tanuló 

számára kötelező. Az írásbeli vizsgán mind matematikából, mind magyar nyelvből az általános tanterv 

alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített feladatlapok eredményeit kérjük. 

JELENTKEZÉS 

A tanulóknak jelentkezni a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre 

közvetlenül a vizsgát szervező iskolába kell. „A tanulói jelentkezési lap” egységes, az iskolánk 

honlapjáról letölthető. 

Határidő: 2017. december 8. 



Iskolánk szervez általános tantervű magyar és matematika központi írásbeli vizsgát.  

IDŐPONTJA 

2018. január 20., 10.00. 

MÓDJA 

A 2x45 percet igénybe vevő vizsga két feladatlap kitöltéséből áll, amelyek anyanyelvi és matematikai 

képességet és készséget mérnek, azokat az eszköztudás körébe tartozó képességeket és készségeket, 

amelyek a középfokú iskolában való eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek 

felvételi feladatlapjai és megoldásai a http://www.oh.gov.hu/kozoktatas/korabbi-

beiskolazasi/korabbi-beiskolazasi oldalon megtekinthetőek. Minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli 

vizsgát. 

EREDMÉNY MEGISMERÉSE 

A kijavított írásbeli dolgozatokat 2018. január 31-én meg lehet tekinteni iskolánkban. Ekkor adjuk át az 

értékelőlapokat is, ezeket átvenni viszont csak a tanulónak és a szülőnek van joga.  Az át nem vett 

értékelőlapokat 2018. február 8-ig postázzuk.  



SZÓBELI MEGHALLGATÁS 
 

A beérkezett jelentkezési lapok alapján készül el a szóbeli felvételi beosztása. A beosztást az iskola 

honlapján közzétesszük, az idő rövidsége miatt levélbeli kiértesítésre nincs módunk.  

IDŐPONTJA 

2018. február 27.  (pótnap: február 28.) 

 

MÓDJA 

A szóbeli felvételi magyar nyelven történik, nem tudást mér, így különösebben tanulni nem lehet, nem 

érdemes rá. A diák azon képességét próbáljuk megnézni, hogy vajon az iskolába bekerülve képes lesz-

e majd a nyelvet magas szinten elsajátítani, tehát a nyelvérzékét mérjük. A szóbeli felvételi felépítése: 

1. Bemutatkozó fogalmazás (magyarul)  

2. Beszélgetés (magyarul) 

3. Nyelvérzék mérése (magyarul) 

4. Nyelvi kompetencia és kommunikációs készség mérése (magyarul) 

5. Logikai érzék mérése 

 

A felvételi ideje 15 perc, előtte 25-30 perc felkészülési idő áll rendelkezésre. 

Kérjük a szülőket, lehetőség szerint kísérjék el gyermeküket a felvételire.  

Kérjük a felvételizőket a szóbelire hozzák magukkal ellenőrző könyvüket, 8. osztályos matematika és 

magyar irodalom, nyelvtan füzetüket. 

 

 



A FELVÉTELIZŐ TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

RÉSZLETES PONTSZÁMÍTÁS 

 

7. év végi osztályzatok : 

magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, földrajz 25 pont 

8. félévi osztályzatok :  

magyar (átlag), idegen nyelv, matematika, történelem, földrajz 25 pont 

Matematika írásbeli 50 pont 

Magyar nyelv írásbeli 50 pont 

Szóbeli felvételi 50 pont 

ÖSSZESEN: 200 pont 

 

 

 

RANGSOROLÁS 

 
A rangsorolás tanulmányi területenként külön-külön történik, az elért részpontok (maximum 200 pont) 

összeadása után, csökkenő sorrendben. 

 

Ha több felvételiző azonos pontszámot ér el,  

1. aki halmozottan hátrányos helyzetű 
2. akinek lakóhelye, illetve tartózkodási helye Budapest 
3. akinek közeli rokona az iskola tanulója volt vagy testvére az iskolánkba jár 
4. akinek az idegen nyelvtanulás szempontjából fontos magyar nyelvhelyesség eredménye 

kiváló 
 

KOLLÉGIUMI FÉRŐHELY 
 

Iskolánk a következő kollégiumban férőhelyet tud biztosítani: 

• Káldor Miklós Kollégium 

 



Az SNI tanulók esélyegyenlőségének biztosítása 
 

SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK 

ÍRÁSBELI 

A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 

(továbbiakban SNI) tanulóknak az írásbeli felvételire való jelentkezési lapjukhoz csatolni kell a szakértői 

és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét, valamint a szülői kérelmet 

is. 

 

Az igazgatói határozat alapján az SNI tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak 

alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult: 

• időhosszabbítás: 45 perc helyett 60 perc 

• segédeszköz használata  

• az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben 
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem 
vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális es a tanuló által elért 
összpontszámba sem számítja be). 

 

HOZOTT PONTSZÁM (7. év végi - 8. félévi osztályzatok) 

Ha az SNI-s tanuló érvényes szakértői vélemény alapján mentesül a történelem, földrajz értékelése alól 

és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor méltányos elbírálásban részesíthető más tárgy 

eredményének beszámításával. Magyar (átlag), idegen nyelv, matematika tárgy esetén  0 ponttal 

számolunk. 

 

Iskolánk közgazdasági jellege miatt illetve magas szintű nyelvtudás igénye miatt felmentést sem az 

írásbeli matematika, sem a magyar nyelv, sem a szóbeli egésze vagy egy része alól felmentést nem tud 

adni. 

 


