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Felvételi tájékoztató a 2020/21-es tanévre 
A tanév rendjében meghatározott időpontok és eljárások érvényesek intézményünk felvételi 

eljárás rendjében. 

 

Az alábbi tanulmányi területeket és létszámokat hirdetjük meg a következő tanévre: 

Gimnáziumi képzés 

Belső 

kód 

Osztály 

megnevezése 

Képzési 

idő 

Választható 

nyelv 

Egyéb információ 

(pl. emelt oktatás, AJTP stb.) 

Felvehető 

létszám 

0001 angol 4 év német, 

francia 

angol heti 5 órában 34 

0002 német 4 év angol, 

francia 

német heti 5 órában 34 

0003 matematika -fizika 4 év angol, 

német, 

francia 

matematika heti 5 órában, fizika 

négy évig 

34 

0004 magyar-történelem 4 év angol, 

német, 

francia 

magyar heti 5, történelem heti 3-4 

órában 

34 

0005 biológia-kémia 4 év angol, 

német, 

francia 

mindkét tárgyból heti 3 óra négy 

éven át 

34 

0006 matematika- 

történelem 

4 év angol, 

német, 

francia 

matematika heti 5 órában, történelem 

heti 3-4 órában 

34 

 

A tagozatok bemutatása (nyílt nap, prospektus, tagozat bemutató kisfilmek) az 

alábbi linken érhető el: www.etgimi.hu -> Tagozatok/felvételi tájékoztató 

menüpont. 

Kollégiumi férőhely: biztosított (a szakképzési centrum kollégiumában) 

 

Mely típusú sajátos nevelési igényű tanulót tudják fogadni? látás- és hallássérült, 

mozgássérült, BTMN és SNI (dysgraphia, dyslexia és dyscalculia), (de a felvételnél nem 

vesszük figyelembe). 

 

Csoportbontás:
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Minden évfolyamon: nyelvekből, ill. az emelt óraszámnak megfelelő tantárgyakból, 

magyarból és matematikából. 

11-12. évfolyamon kiscsoportos érettségi felkészítés közép- és emelt szinten (fakultáció), 11. 

évfolyamon 8-10, 12. évfolyamon 16-18 csoport. 

Programjainkról részletes tájékoztatást találnak honlapunkon: 

 

Tehetséggondozás kiváló akkreditációval rendelkező tehetségpontban tanórán kívüli 

programokban elsősorban természettudományokból és idegen nyelvekből. Európai 

tehetségponti cím, ökoiskolai környezeti nevelés, külföldi kapcsolatok (rendszeres: Zevenaar- 

Hollandia, Kolbuszowa-Lengyelország, Nagykároly-Románia, eseti kapcsolat több 

partnerrel). 

Diákújság szerkesztése és iskolarádió, énekkar, színjátszó szakkör, sportolási lehetőségek, 

közösségi szolgálat teljesítése több területen és helyszínen. 

 

Nyílt tanítási nap helyett ebben a tanévben online bemutatkozás az intézmény honlapján és 

facebook oldalán. 

 

Kérnek-e írásbeli/szóbeli felvételit? írásbeli 

 

A hozzánk jelentkező diákok számára előírjuk a központi írásbeli felvételi megírását, 

amelyhez a helyszínt is biztosítjuk. 

A magyar-történelem és idegen nyelvi emelt óraszámú tagozatokon magyarból, a biológia- 

kémia, matematika-történelem és matematika-fizika emelt óraszámú osztályokban pedig a 

matematikából megírt felvételit számítjuk be 50 %-ban,.A másik 50 %-ot a 7. év végi és 8. 

félévi osztályzatokból a következő tantárgyakból számítjuk az osztályzatok összegeként: 

magyar, történelem, matematika, a tanult idegen nyelv és a természettudományi 

tantárgyak közül egy szabadon választott (biológia, kémia, földrajz, fizika). 

A bejutási feltétel nem lett nehezebb az előző évekhez képest, hiszen a jó tanulmányi 

eredményű tanulók továbbra is jó eséllyel pályáznak intézményünkbe. 
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Az írásbeli megírásának legfontosabb célja az, hogy a hozzánk felvételre kerülő diákok 

számára egy objektív, külső mérés alapján a legoptimálisabb egyéni fejlődést lehetővé tévő 

tanmenetet, fejlesztési tervet állítsanak össze a tanárok. Így a felvételi kiváltja a tanév eleji 

szintfelmérőt az adott tantárgyból. 

 
Amennyiben a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított jogával, a 

központi írásbeli vizsga jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, 

valamint a szakértői bizottság véleményét. A központi írásbeli vizsgát szervező gimnázium, 

szakgimnázium igazgatója a kérelemről a döntését határozat formájában hozza meg. A döntés 

kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. Az igazgató 

döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott 

eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, 

a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

 

 
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell 

megszervezni: 

a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 23-án 10 órától, 

- a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2021. január 28-án 14 órától. 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos 

típusú központi írásbeli vizsgát. 

Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. január 29. 

Értesítés a felvételi eredményekről: 2021. február 08-ig. 

 
A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezése: A tanuló abba az intézménybe nyújtja 

be a Hivatal által kiadott, kizárólag a központi írásbeli vizsgán való részvételre vonatkozó jelentkezési 

lapját, amelyikben a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanulóknak 2020. december 4-ig, a 

„TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” (1. sz. melléklet) benyújtásával kell jelentkezniük a központi 

írásbeli vizsgára. 
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FIGYELEM! A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN A KÖZPONTI ÍRÁSBELI 

VIZSGÁRA ÉS A KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁKBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ MÁS-MÁS 

IDŐPONTBAN, KÜLÖN-KÜLÖN JELENTKEZÉSI LAPOT KELL BENYÚJTANI, A KÉT 

JELENTKEZÉS NEM „VÁLTJA KI” VAGY „HELYETTESÍTI” EGYMÁST. 

A tanuló a központi írásbeli vizsgára csak egy intézménybe jelentkezhet. Tehát a központi írásbeli 

vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. Lehetnek olyan tanulók is, akik 

csak az egyik tárgyból jelentkeznek vizsgára, nekik csak azt az egy központi írásbeli vizsgát kell 

teljesíteniük. 

 

SNI: 

 

Az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztáznia 

kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben foglaltak 

alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), 

vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika 

vagy esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely 

tantárgy tanulmányi eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az 

SNI tanuló tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott 

középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli 

vizsgát szervező középiskolától nem. 

 
Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi írásbeli vizsgára. A 

felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mert annak eredményének 

ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba. Akár 

intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az SNI tanulókra 

vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását. 

 
A nemzeti köznevelési törvényben leírtak szerint a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló 

adottságaihoz. Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára 

történő jelentkezéskor – a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó – 

kérelmet nyújthat be. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója döntésében rendelkezik az 

iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat 

elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről. 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – 

a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a szakértői véleményt a 

központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, 

mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező 

iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen 

kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, 

amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi 

írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 
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Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi 

kedvezményekre lehet jogosult: 

- időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető. 

- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a szakértői 

vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a 

vizsga során. 

- a vizsga meghatározott részeinek értékelése 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 és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be. Ez a kedvezmény arra az 

esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy követelményeinek valamely részlete alól mentesül pl. 

magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok értékelése alól, vagy a matematika vizsgatárgy esetében a 

szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a 

matematika tantárgy követelményrendszerének értékelése és minősítése alól. 

A szakértői véleményben foglaltak függvényében a tanuló akár egyszerre mindhárom kedvezményre jogosult 

lehet, és a szülő kérelme (valamint a szakértői vélemény) alapján mindhárom kedvezménnyel élhet is. 

 

 

Egyéb szempontokat nem veszünk figyelembe. 

 
 

Értesítés a felvételről: a tanév rendjében meghatározottak szerint 2021. április 30-ig. 

Beiratkozás: 2021. június 24. 

 
 

Érdeklődni: a gimnázium elérhetőségein 

Felelős: Dr. Pálffyné Nagy Éva intézményvezető-helyettes 

 

 

Tehetségek a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban kisfilm: 

https://www.youtube.com/watch?v=BUfELlOcC0o&feature=youtu.be 

 

Komplex tehetséggondozó program angol és német nyelven: 

https://www.youtube.com/watch?v=jor8WzC0nvI&feature=youtu.be 
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