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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2022/2023-AS TANÉVRE 

TAGOZATKÓD   GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

0001    Hatosztályos gimnázium 

0002    Általános tantervű tagozat 

0004    Rendvédelmi tagozat 

0005    Nyelvi-reál tagozat 

0006    Nyelvi-humán tagozat 

0008    Informatika tagozat 

0009    Biológia tagozat 

TECHNIKUMI OSZTÁLY (5 ÉVES KÉPZÉS) 

0010   gazdálkodás és menedzsment ágazati képzés  

kimenet: vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

0011   oktatási ágazati képzés 

    kimenet: oktatási szakasszisztens 

0012   informatika és távközlés ágazati képzés 

kimenet: informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus 

 

NYÍLT NAP:  2021. NOVEMBER 10. 750 

2021. NOVEMBER 30. 750 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY: 

 7. év végi és 8. osztály félévi eredménye (minden tantárgy átlaga) 

 központi felvételi magyar nyelv és irodalomból valamint matematikából 

 felvételi elbeszélgetés, ahol a jelentkező motiváltságát, kommunikációs 

képességét, valamint az általános műveltségi szintjét mérjük 

 a hatosztályos tagozaton a 6. osztály félévi eredményét vesszük figyelembe 

 a nyelvi-humán és nyelvi-reál tagozaton szóbeli felvételit tartunk angol vagy 

német nyelvből 
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 a rendvédelmi tagozaton a jelentkezők fizikai állóképességét mérjük.  

Iskolánk csatlakozott a Honvéd Kadét Programhoz, mely tanulmányi eredménytől 

függően ösztöndíjat biztosít a tanulóknak. A programba jelentkező diákok délutáni 

foglalkozás keretében honvédelmi alapismeretek tantárgyat tanulnak, ami a 

későbbiekben érettségi vizsgatárgynak is választható. A tanulók szakkör 

keretében  ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozásokon vesznek részt.  

  

Az elmúlt tanévben a Debreceni Egyetem kihelyezett DEXAM nyelvvizsgaközpontja 

lettünk, így diákjaink már intézményünkben is tehetnek angol nyelvvizsgát. 

 

1. A nyelvi-humán és nyelvi-reál tagozat szóbeli témakörei: 

 

Angol nyelvből: 

1. Relationships (family members, friends) 

2. Shopping (kinds of shops, online shopping, shopping habits) 

3. Education (types of schools, learning languages) 

4. Around the world (holiday, travelling, public transport) 

5. You are what you eat (eating habits, foods, healthy VS unhealthy lifestyle, 

illnesses) 

6. Sports (indoor/outdoor sports, seasonal sports, team/individual sports) 

7. Housing (your home, city VS countryside, types of houses) 

Német nyelvből:  

1. Familie 

2. Tagesablauf 

3. Verkehr 

4. Schule 

5. Haus, Wohnung 

6. Essen, Mahlzeiten 

7. Kleidung, Einkaufen 

8. Hobby 
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A felvételi pontok számításának sajátos rendje: 

A maximálisan megszerezhető felvételi pontszám, ami a rangsorolás elsődleges 

szempontja 200 pont. Ez a következő összetevőkből adódik össze: 

 

1. Rendészeti tagozaton:  

Központi felvételi 40%-ban, a 7. év végi és 8. félévi hozott eredmény 30%-ban, a 

fizikai alkalmassági 20%-ban, a szóbeli elbeszélgetés 10 %-ban határozza meg az 

összpontszámot. Ennek a pontos kiszámítása az alábbiak szerint történik: 

 Központi felvételi eredménye:  

maximum 80 pont /40 pont (matematika) + 40 pont (magyar) a táblázat szerint/ 

Központi felvételin elért 

pontszáma 

matematikából 

Felvételi pont 

 

Központi felvételin elért 

pontszáma magyarból 
Felvételi pont 

40-50 pont 40 pont 

 

40-50 pont 40 pont 

0-39 pont 
megegyezik a központi 

felvételi pontszámával 

 

0-39 pont 

megegyezik a 

központi felvételi 

pontszámával 

 

 7. év végi és a 8. félévi hozott eredményének az átlaga (összes minősített tantárgyé) 

összeadva, és hattal megszorozva. Maximum 60 pont /(5+5)·6/ 

 Fizikai alkalmassági maximum 40 pont. A felvételi feladatai és pontozása az 

alábbiak szerint történik: 

o 4x10m-es ingafutás: minél rövidebb idő alatt, egymástól 10 méterre lévő 

vonalak között. 

o helyből távolugrás: vállszéles terpeszből ugrás előre. A mérés az elugrási 

vonaltól a leérkezés helyéig(a cipő sarkáig) történik. 3 kísérlet. 

o hajlított karú függés időre: függeszkedő állványon alsó madárfogással 

függés, az áll a fogás fölött legyen. 
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o kötélmászás: mászás 5 méteres kötélen minél rövidebb idő alatt. A lányok 

mászókulcsolással (lábhasználattal), a fiúk lehetőleg függeszkedve (csak 

karral). Amennyiben a fiúk mászás közben mászókulcsolásra váltanak, úgy 

aszerint a táblázat alapján értékeljük a mászást. 

o mellső fekvőtámaszban karhajlítás nyújtás 30 másodpercig: tenyér a 

talajon vállszéles támaszban, ujjak előre néznek, a törzs egyenes, a bokák 

összezárva. A könyököt derékszögig kell hajlítani, majd teljesen kinyújtani. 30 

másodperc alatt, minél több szabályos ismétlést kell végrehajtani. 

o felülés 1 percig: hanyattfekvésből felülés függőleges törzs helyzetéig, a vállak 

mögött tornabot, ujjak összefűzve a tarkó mögött, térdek derékszögben hajlítva, 

lábfej a bordásfal alsó foka alatt beakasztva. 1 perc alatt, minél több szabályos 

ismétlést kell végrehajtani. 

FONTOS! A 6 eredmény közül, a legalacsonyabb pontszámútól eltekintünk! Így 

alakul ki az 5 legjobb eredmény, maximálisan 8 pontjából a 40 pont. 

Értékelés táblázatai: 

Lányok: 

Pont 
1 perces 

felülés 

30 s 

fekvőtámasz 

4x10m 

ingafutás 

Hajlított karú 

függés 

Helyből 

távolugrás 

Kötélmászás 

mászókulcsolással 

állásból 

8 31-től 22-től 10,9-10,61 30-tól 190 felett 10,0 alatt 

7 28-30 20-21 11,2-10,91 28-29 180-189 10,0-10,99 

6 25-27 18-19 11,5-11,21 26-27 170-179 11,0-11,99 

5 22-24 16-17 11,8-11,51 24-25 160-169 12,0-12,99 

4 19-21 14-15 12,1-11,81 22-23 150-159 13,0-13,99 

3 16-18 12-13 12,4-12,11 20-21 140-149 14,0-14,99 

2 13-15 10-11 12,7-12,41 18-19 130-139 15,0-15,99 

1 10-12 8-9 13,0-12,71 16-17 120-129 teljesített 

0 10 alatt 8 alatt 13,0 felett 16 alatt 120 alatt nem teljesített 
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Fiúk: 

Pont 
1 perces 

felülés 

30 s 

fekvőtámasz 

4x10m 

ingafutás 

Hajlított 

karú függés 

Helyből 

távolugrás 

Kötélmászás 

függeszkedve 

állásból 

Kötélmászás 

mászókulcsolással 

állásból 

8 45-től 25-től 9,7-től 60-tól 220-tól 8,0 alatt 8,0 alatt 

7 42-44 23-24 10,0-9,71 56-59 210-219 8,5-8,0 8,0-8,99 

6 39-41 21-22 10,3-10,01 51-54 200-209 9,0-8,51 9,0-9,99 

5 36-38 19-20 10,6-10,31 47-50 190-199 9,5-9,01 10,0-10,99 

4 33-35 17-18 10,9-10,61 43-46 180-189 10,0-9,51 11,0-11,99 

3 30-32 15-16 11,2-10,91 39-42 170-179 10,5-10,01 12,0-12,99 

2 27-29 13-14 11,5-11,21 35-38 160-169 11,0-10,51 13,0-13,99 

1 24-26 11-12 11,8-11,51 31-34 150-159 teljesített teljesített 

0 
24 alatt 11 alatt 

11,8 felett 31 alatt 
150 alatt 

nem 

teljesített nem teljesített 

 

 Szóbeli elbeszélgetés: maximum 20 pont. Ebben értékeljük a kommunikációt, 

általános tájékozottságot. 

Összesen maximum 80+60+40+20=200 pont érhető el. 
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2. Minden nem rendészeti tagozaton:  

Központi felvételi 45%-ban, a 7. év végi és 8. félévi hozott eredmény 35%-ban, a 

szóbeli elbeszélgetés 20 %-ban határozza meg az összpontszámot. Ennek a pontos 

kiszámítása az alábbiak szerint történik: 

 

 Központi felvételi eredménye:  

maximum 90 pont /45 pont (matematika) + 45 pont (magyar) a táblázat szerint/ 

 

Központi felvételin  elért 

pontszáma 

matematikából 

Felvételi pont 

 

Központi felvételin elért 

pontszáma magyarból 
Felvételi pont 

45-50 pont 45 pont 

 

45-50 pont 45 pont 

0-44 pont 
megegyezik a központi 

felvételi pontszámával 

 

0-44 pont 

megegyezik a 

központi felvételi 

pontszámával 

 

 

 7. év végi és a 8. félévi hozott eredményének az átlaga (összes minősített 

tantárgyé) összeadva, és héttel megszorozva. Maximum 70 pont /(5+5)·7/ 

 

 Szóbeli elbeszélgetés: maximum 40 pont. Ebben értékeljük a kommunikációt, 

általános tájékozottságot. Nyelvi tagozatokon pedig a mellékletben szereplő 

témakörökből húz a diák, és a teljesítménye alapján pontozunk. 

Összesen maximum 90+70+40=200 pont érhető el. 

 

 


