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I. rész 
 

Kedves Szülők, kedves Gyerekek! 
 

Iskolánk 163. tanévét kezdi meg a következő évben. Az 1854-ben alapított Reáltanoda reáliskolaként indult, és a 

kezdetektől fogva nagy gondot fordított diákjaink sokoldalú képzésére. Az első igazgató, Weiser József megnyitó 

beszédében elhangzott idézet megállapításait a mai napig érvényesnek érezzük: „A reáliskola feladata a fiatalsá-

got reális, a gyakorlati élethez szükséges és használható ismeretekkel felszerelni. Ezt olyan mértékben kell meg-

valósítani, hogy a tanulók az iskolában tanultakat könnyedséggel és biztonsággal tudják alkalmazni az életben. 

Itt nem használ semmiféle hazug papiros. Minden tanuló egy magára utaló élő bizonyítvány, az életben kell 

bizonyítania, hogy nem csak ült és öregedett az iskolapadban, hanem valóban hasznosat tanult.”  

A sok-sok az életben becsületesen és sikeresen dolgozó, végzett tanítványunk mellett számos olyan hírességgel 

is büszkélkedhetünk, akik az előbbiek mellett növelik iskolánk jó hírnevét. 16 Kossuth-díjasunkon kívül talán 

építészeinkre lehetünk a legbüszkébbek. Itt végzett Steindl Imre, az Országház, Alpár Ignác, a Vajdahunyad vár 

és a Nemzeti Bank, Schulek Frigyes a Halászbástya vagy Lechner Ödön, az Iparművészeti Múzeum épületének 

tervezője. Szinte nincs olyan város Magyarországon, ahol ne találkozhatnánk végzett növendékeink által megál-

modott épülettel. 

 

Milyen elképzeléseink és lehetőségeink vannak? 
 

Humanista értékközpontú iskolánkban a tanulók lehetőséget kapnak személyiségük és tehetségük kibontakozta-

tására, de minden diákunktól elvárjuk, hogy társai személyiségét és speciális tehetségét is tiszteletben tartsa. Ta-

nítványaink többsége az általa választott első helyen tud továbbtanulni. Ahhoz, hogy diákjaink biztonsággal meg-

állják helyüket az egyetemeken és főiskolákon, a felkészülés során magas követelményeket állítunk eléjük. Ezek 

teljesítése rendszeres és komoly munkát igényel. Diákjainkat olyan emberekké akarjuk nevelni, akik képesek 

önállóan gondolkodni, megszerzett tudásuk alapján ismereteiket alkalmazni. Akik legalább egy idegen nyelvet 

jól elsajátítanak, egy másik nyelv tudásában elérik az alapszintet, és nem riadnak meg idegen nyelvű szakiroda-

lom olvasásától sem. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megőrizzék a világ dolgai iránti kíváncsiságukat, kitűzött 

céljaikért, a közösségért, embertársaikért képesek legyenek tenni, másrészt a szülői házzal együttműködve elérjük 

azt is, hogy mindennapi munkájuk mellett felszabadult, vidám, teljes emberi életet tudjanak élni. 

Valljuk azonban azt is, hogy egy jó iskola a tanulás mellett több szállal is igyekszik magához kötni diákjait, 

hiszen az intézményhez való igazi kötődést ez adhatja. Fontosnak tartjuk tehát a pezsgő diákéletet, a tanórán 

kívüli lehetőségeket, iskolánk külső kapcsolatait. Nemzetközi partneriskolai kapcsolataink (Lengyelországban, 

Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Horvátországban), a külföldi utazások lehetővé teszik a 

nyelvek elsajátításának tökéletesítését.  

A kutató diákok köre önálló kutatási lehetőségeket és nemzetközi konferenciákon való részvételt biztosít az ér-

deklődőknek. Az énekelni szeretőket várja a 137 éve alapított énekkarunk, ahová tartozni – a jó hangulat mellett 

– rangot is jelent. Tanáraink közül minden évben többen színielőadást rendeznek a diák-színjátszókkal, s a tehet-

séges rajzosok és festők kiállíthatják műveiket, fotós és filmes diákjainknak is van bemutatkozási lehetőségük. 

Kosár- és kézilabdacsapatainkban, röplabda és floorball-csapatunkban sportolhatnak azok, akik az iskolában sze-

retnének rendszeres edzéseken részt venni. Akik kevésbé rendszeres testmozgásra vágynak, azoknak minden dél-

után rendelkezésükre állnak iskolánk sportlétesítményei: a dühöngő (focipálya a pincében), a kondicionáló terem, 

ping-pong asztalok és az udvar. Sokféle szakköri és fakultációs lehetőséget is kínálunk. A szaktárgyi szakkörök 

(matematika, fizika, kémia, történelem, számítástechnika, irodalom, idegen nyelv stb.) mellett folyamatosan mű-

ködik önképzőkörként a Könyv és tea és a Történelmi páholy is. Kézműves- és rajzfoglalkozás, angol és német 

társalgás (lehetőség szerint angol, ill. német vendégtanár vezetésével) áll az érdeklődők rendelkezésére, ebben a 

tanévben sakk-szakkört és kreatív LEGO-szakkört is tudtunk indítani.  

A nyelvtanulást és a társadalmi felelősségvállalást egyaránt segíti az iskolánk által 7. éve megrendezésre kerülő 

BIMUN, azaz az Ifjúsági ENSZ-modell, ahol a több mint 20 országból jövő résztvevők angol nyelven komoly, 

világméretű problémákról, mint például a gyermekmunka, a szegénység, a környezetszennyezés tartanak egyhe-

tes konferenciát. 

Büszkeségünk a negyedévenként megjelenő Eötvös Diák című lap, amely 1930 óta működik. Ezt a nyomdában 

készülő iskolaújságot diákjaink írják és szerkesztik. Az Iskolarádió is működik heti rendszeres adásidővel.  
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Különösen fontosnak tartjuk a táborokat, melyeken minden évben több száz tanulónk vesz részt. A vízitúra, a 

nulladikos, a gólya-, a téli, a tanulmányi, a kerékpár, a kultúrtörténeti, a sítábor, az irodalomtábor maradandó 

élményeket ad diákjainknak, akár a szervezésben, akár a részvételben. Nyári táboraink egy részét Balatonfeny-

vesen, a tóparton lévő Eötvös Vízitelepen szervezzük.  

Jól működő diákönkormányzatunk van, tagjai az iskolai diákélet szervezésén kívül képviselik társaik érdekeit is, 

és minden olyan dologban hallathatják véleményüket, ami a diákközösség életével kapcsolatos. Ők szervezik a 

táborok egy részét és az évente megrendezett iskolai diáknapokat. 

Nagyon lényegesnek tartjuk a szülőkkel való hatékony együttműködést. Valljuk, hogy jó iskola nem működhet 

enélkül. Az iskola szülői karát képviselő Szülői Választmány biztosítja a szülők véleményalkotását minden olyan 

kérdésben, amely őket is érintheti. 

Iskolánk munkáját és idejáró diákjainkat segítik az alapítványok: ilyen a szülők által támogatott és kezelt Eötvös 

József Alapítvány, az oktatást, nevelést segítő Reáltanoda Alapítvány, a kiválóan érettségiző és példamutató em-

beri, erkölcsi magatartást tanúsító diákjainkat továbbtanulásukban segítő Stokovszky Iván Alapítvány. 

Büszkék vagyunk iskolánk felszereltségére, rendezettségére és tisztaságára, s arra, hogy ezt a diákok is méltá-

nyolják és óvják. A 150 fős ebédlőben minden tanulónknak biztosítani tudjuk a kulturált iskolai étkeztetést, a 

szünetekben pedig bármelyikük felkeresheti az iskolai büfét. 

Iskolánk központi fekvésű, jók a megközelítési lehetőségek, így a távolabbról bejáró diákok is könnyen elérhetik. 

Magas létszámukra való tekintettel az első órák 8.15-kor kezdődnek. 

 

Négy évfolyamos képzés 
 

Milyen típusú osztályokat indítunk? 
 

Sokéves hagyományainknak megfelelően elsősorban egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra készítünk fel a 

gimnáziumi évek alatt. Érettségizett tanulóink döntő többsége sikerrel felvételizik a közgazdasági, a jogi, a böl-

csész, az orvosi, a műszaki és természettudományos felsőoktatási intézményekbe, akár közép- akár emelt szinten 

letett érettségijével. Ehhez kapcsolódóan fontosnak tartjuk, hogy minden diákunknak a lehető legtovább fenntart-

suk a pályaválasztás eldöntésének lehetőségét, ezért az oktatás folyamatában minél szélesebb műveltségű, sok 

irányban nyitott fiatalok képzése a célunk.  

Az első két év a tantárgyakkal való ismerkedést, a pályaorientációt szolgálja, ebben segít a tagozatos jelleg is. Az 

utolsó két évben minden tanulónak lehetővé tesszük, hogy a pályaválasztásának megfelelő, kétszintű érettségire 

felkészítő foglalkozásokon vehessen részt. 

Az egyetemek elvárásának megfelelően a gimnázium minden tanulója két idegen nyelvet tanul. Az első nyelv 

(angol vagy német) magas óraszáma lehetővé teszi, hogy - kellő szorgalommal - bármelyikük sikeres érettségi 

vizsgát tehessen. Ezzel együtt azt javasoljuk, hogy lehetőség szerint a korábban elkezdett nyelvet folytassák is-

kolánkban, így lehet a legmagasabb szintre eljutni.(Itt jegyezzük meg, hogy az emelt szintű, jeles eredményű 

nyelvi érettségi középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű.) Az angol nyelvet szintek szerint tudjuk bontani 

(4 vagy 5 szinten tudunk csoportokat indítani),  németből csak haladó csoport indul első idegen nyelvként (egy 

vagy két csoportban).  

Iskolánk második idegen nyelvként angol és német, francia, latin, olasz és orosz nyelvi csoportokat indít (utóbbi 

négyet csak kezdő szinten). Két idegen nyelv kezdő szintű tanulását nem ajánljuk. 

A gimnázium a központi kerettantervek alapján dolgozik, ehhez igazítjuk Pedagógiai Programunkat és helyi tan-

terveinket.  

 

 

A négy évfolyamos osztályok típusai között abban van különbség, hogy a tagozat jellegének megfelelően bizo-

nyos tárgyakat 

 emelt tanterv szerint, magasabb óraszámban 

 bontott csoportban, 

 sajátos tananyaggal és módszerekkel tanítunk. 
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Emelt matematika-emelt nyelv tagozatú osztályunkba (C osztály) elsősorban a matematika és a 

nyelvek iránt érdeklődő, közgazdasági, külkereskedelmi, műszaki, informatikai pályára készülő tanulók jelent-

keznek. Mind a matematika, mind az első idegen nyelv az emelt óraszámban és a nagyobb anyagmennyiségben 

nyújt lehetőséget a széleskörű ismeretek elsajátítására. Az első két évben csoportbontásban tanítjuk a fizikát, 10.-

ben a történelmet, így segítjük a pályaválasztás irányának az eldöntését. Első idegen nyelvként angolt vagy né-

metet lehet választani, németet csak haladó szinten. Ha nincs elég jelentkező németből, akkor a korábban né-

metet tanulókat a megfelelő szintű angol csoportba osztjuk be. 

Második idegen nyelvet a korábban felsoroltakból választhatnak. 

A jelentkezők a gimnáziumba írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be. 

A C osztály tagozatkódja: 0001. 

A C osztályba jelentkező felvételizőknek matematikából és anyanyelvből is felvételit kell írniuk. 

 

A természettudományos-emelt nyelv tagozatú osztályunkba (D osztály) olyan diákok jelentke-

zését várjuk, akik többet szeretnének foglalkozni a fizikával, biológiával, kémiával, ezeket magasabb óraszámban 

hajlandók tanulni, és orvosi, környezetvédelmi, műszaki pályára készülnek. Itt diákjainknak lehetőségük nyílik 

sok kísérletezésre, a természet törvényeinek alaposabb megismerésére, a kor követelményeinek megfelelő termé-

szettudományos gondolkodás kialakítására. Az itt elsajátított ismeretekkel segítséget nyújtunk a hétköznapi élet 

jelenségeinek értelmezéséhez, a környezettudatos magatartás kialakításához. A természettudományos nevelést 

magasabb óraszámú matematika oktatással segítjük elő. A korszerű művelődési igényeknek megfelelően ebben 

az osztályban is emelt óraszámban oktatjuk az első idegen nyelvet. Első idegen nyelvként angolt vagy németet 

lehet választani, németet csak haladó szinten. Ha nincs elég jelentkező németből, akkor a korábban németet 

tanulókat a megfelelő szintű angol csoportba osztjuk be. 

Második idegen nyelvet a korábban felsoroltakból választhatnak. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az orvosi, állatorvosi pálya iránt érdeklődők számára a latin nyelv választását 

hasznosnak gondoljuk. 

A jelentkezők a gimnáziumba írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be. 

A D osztály tagozatkódja: 0002. 

A D osztályba jelentkező felvételizőknek matematikából és anyanyelvből is felvételit kell írniuk. 

 

A humán-emelt nyelv tagozatú osztályunkba (F-osztály) jelentkezők a tantárgyi követelmények tel-

jesítése mellett tantárgyi integrációban kultúrtörténeti tanulmányokat is folytatnak. A programnak megfelelően 

elsősorban a bölcsész, jogi, tanári és művészeti pályára készülő vagy a humán kultúra irányába elkötelezett tanu-

lók jelentkezését várjuk ebbe az osztályba. 

Ezeket a középiskolában újszerű tartalmakat új módszertan segítségével (csoportmunka, kooperatív munka, pro-

jektek) és újszerű módszerek (prezentációkat tartalmazó kiselőadások, projektmunkák, kreatív anyagok összeál-

lítása) elsajátításával végzik a diákjaink. Az osztály a magyar és a történelem tárgyat továbbá az első idegen 

nyelvet emelt óraszámban tanulja. Az említett tárgyak mellett a diákok bontott csoportban ismerkedhetnek a 

művészeti tárgyakkal (ének és zenetörténet, rajz és művészettörténet). A kultúrtörténeti tanulmányok elmélyítése 

érdekében a teljes osztálynak a tanítási órákon kívül rendszeresen kötelező múzeumi programokat, színház- és 

koncertlátogatásokat szervezünk. Ezeket a programokat a tanterv szerves részeként kezeljük.  

Első idegen nyelvként angolt vagy németet lehet választani, németet csak haladó szinten. Ha nincs elég jelent-

kező németből, akkor a korábban németet tanulókat a megfelelő szintű angol csoportba osztjuk be. 

Második idegen nyelvet a korábban felsoroltakból választhat. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kultúrtörténet, illetve a jogi pálya iránt érdeklődők számára a latin nyelv vá-

lasztását hasznosnak gondoljuk. 

A jelentkezők a gimnáziumba írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.  

Az F osztály: 0003. 

Az F osztályba jelentkező felvételizőknek matematikából és anyanyelvből is felvételit kell írniuk. 
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Öt évfolyamos képzés 

 
Angol-német tagozatos nyelvi osztályunk (Ny-E-osztály) 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális 

nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat kezdő 

szintről indulva. Az első, azaz a nyelvi előkészítő évben a tanulók heti óraszámuk nagyobbik részében a két 

idegen nyelvvel foglalkoznak, emellett informatikát és egyéb közismereti tárgyakat (magyar, matematika, 

történelem, természettudományok) tanulnak. A második évtől tanulmányuk igazodik a négyéves képzéshez, de a 

két idegen nyelvet a következő 4 évben továbbra is magas óraszámban tanulják. Célkitűzésünk mindkét nyelv 

esetében a felsőfok elérése, informatikából a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges tudás készségszintű 

elsajátítása.  

Nyelvi felkészültségükről a szóbeli vizsga keretében adnak számot. A jelentkezés feltétele az angol vagy német 

nyelv legalább középhaladó szintű (B1) ismerete.  

Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik a nyelvek, azokhoz kapcsolódó kultúrák és tudományok, illetve a 

nemzetközi tanulmányok iránt különösen érdeklődnek, felsőfokú tanulmányaikat bármely szakterületen (részben) 

idegen nyelven vagy valamelyik külföldi egyetemen szeretnék folytatni. 

A jelentkezők a gimnáziumba írásbeli és szóbeli vizsga alapján kerülhetnek be.  

A kezdő német-haladó angol párosítás tagozatkódja:0007, 

 a kezdő angol-haladó német párosítás tagozatkódja:0008 

Az Ny- E osztályba jelentkező felvételizőknek matematikából és anyanyelvből is felvételit kell írniuk. 

 

Az egyes osztálytípusok óratervei 
C-osztály 

emelt matematika – emelt nyelv tagozat 

 

Tantárgy 9. 10. 11. 12. 
Eltérés a ke-

rettantervtől 

Magyar 4/2 4 4 5 +1 

I.nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6 

II.nyelv 3/3 3/3 4/4 3/3 +1 

Matematika 5/5 5/5 3 4 +5 

Etika   1   

Történelem 3 2/2 3 3 +1 

Társadalomismeret.    fakultáción 0 

Fizika 2/2 2/2 2  0 

Kémia 2/2 2   0 

Biológia  2 2 2 0 

Földrajz 2 2   0 

Ének-zene 1 1   0 

Vizuális kultúra 1 1 0 0 0 

Dráma 1témahét 0 0 0 0 

Média  0 Művészetekben Művészetekben 0 

Művészetek   2(1 média, 1 rajz) választás sze-

rint 

0 

Informatika 1/1 1/1   0 

Életvitel    1 0 

Testnevelés 3 3 3 3 0 

FaktA   2 2  

Fakt B   2 2  

Fakt C   0 2  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 0 

Összesen órarendben 33 34 33 34  

Tömegsport 2 2 2 2  
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D-osztály 

természettudomány - emelt nyelv tagozat 

 

Tantárgy 9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Eltérés a keret-

tantervtől 

Magyar 4/2 4 4 5 +1 

I.nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6 

II.nyelv 3/3 3/3 4 3 +1 

Matematika 4/4 3/3 3 4 +2 

Etika   1  0 

Történelem 2 2 3 3 0 

Társadalomismeret    fakultáción 0 

Fizika 3/3 3/3 2  +2 

Kémia 3/3 3/3   +2 

Biológia  3/3 2 2 +1 

Földrajz 2 2   0 

Ének-zene 1 1   0 

Vizuális kultúra 1 1   0 

Dráma 1témahét    0 

Média   Művészetekben Művészetekben 0 

Művészetek   2 (1 média, 1 rajz) választás szerint 0 

Informatika 2/2    0 

Életvitel    1 0 

Testnevelés 3 3 3 3 0 

FaktA   2 2  

Fakt B   2 2  

Fakt C   0 2  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 0 

Összesen órarendben 34 34 33 34  

Tömegsport 2 2 2 2  

 

F osztály 
Emelt humán-emelt nyelv tagozat 

 

Tantárgy 9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Eltérés a ke-

rettantervtől 

Magyar 5/5 5/5 4 5 +3 

I.nyelv 5/5 5/5 4/4 4/4 +6 

II.nyelv 3/3 3/3 4/4 3/3 +1 

Matematika 4/4 3/3 3 4 +1 

Etika   1  0 

Történelem 3/3 3/3 3 3 +2 

Társadalomismeret    fakultáción 0 

Fizika 2 2 2  0 

Kémia 2 2   0 

Biológia  2 2 2 0 

Földrajz 2 2   0 

Ének-zene 1/1 1/1   0 

Vizuális kultúra 2/2 1/1   +1 

Dráma 1témahét    0 

Média   Művészetekben Művészetekben 0 

Művészetek   2 (1 média, 1 rajz) választás szerint 0 

Informatika 1/1 1/1   0 

Életvitel    1 0 

Testnevelés 3 3 3 3 0 

FaktA   2 2  

Fakt B   2 2  

Fakt C   0 2  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 0 

Összesen órarendben 34 34 33 34  

Tömegsport 2 2 2 2  
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NY-E 

Angol-német nyelvi osztály 

 

Tantárgy 0. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Eltérés 

9.-12. 

Magyar 1/1 4/2 4 4 5 +1 

I.nyelv 

II.nyelv 

10/10 

8/8 

5/5 

4/4 

5/5 

4/4 

5/5 

3/3 

3/3 

3/3 

+0 

+2 

Matematika 2/2 4/4 3/3 3 4 +2 

Etika    1   

Történelem 1 2 3 3 3 +1 

Társ.ism.     fakultáció 0 

Fizika 0,5/0,5 2 2 2  0 

Kémia 0,5/0,5 2 2   0 

Biológia   2 2 2 0 

Földrajz  2 2   0 

Ének-zene  1 1   0 

Vizuális kultúra  1 1 0 0 0 

Dráma  1    0 

Média    Művészetekben Művészetekben 0 

Művészetek    2 (1média,1 rajz) választás szerint 0 

Informatika 3/3 1/1 1/1   +1 

Életvitel     0,5 0 

Testnevelés 3 3 3 3 3 0 

FaktA    2 2  

Fakt B    2 2  

Fakt C    0 2  

Osztályfőnöki   1 1 1 0 

Összesen 29 33 34 33 33  

Tömegsport 2 2 2 2 2  
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Hat évfolyamos képzés 
 

 

Mik a hatosztályos képzés működtetésének fő okai? 
 

Immár tizenkilenc érettségizett évfolyamunk tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy alapkoncepciónk jó 

és korszerű elképzelés. Sikerült megtartani diákjaink minden iránti fogékonyságát (ennek egyik fokmérője, hogy 

az osztályok átlagos tanulmányi eredménye 4,2 fölött van), másrészt az egyénre szabott tehetséggondozásnak 

köszönhetően versenyeredményeink is figyelemre méltóak: matematikából, kémiából, biológiából, számítástech-

nikából, történelemből, idegen nyelvekből. A teljes osztályok számára szervezett matematika csapatversenyen 

pedig szinte minden évben elhoztuk az első öt hely valamelyikét. Mindemellett diákjaink nem túlhajszoltak. Vál-

lalkozó szelleműek, ötletesek, nyitottak. Szívesen vállalnak minden külön feladatot (gyűjtőmunka, otthoni kísér-

let stb.). Jól érzik magukat az iskolában, gyakran töltik bent szabadidejük egy részét a szakkörökön és a szervezett 

programokon kívül is. 

Munkánkat végig segítette a diákok és szülők jobbító szándékú és együttműködő véleménye, amely alapján ok-

tatási-nevelési rendszerünk részletein folyamatosan finomítunk. Ma már számos követő iskolánk van ország-

szerte. Ezek az iskolák több hat évfolyamos programot megismerve a mienket tartották követésre, adaptálásra 

alkalmasnak. Programunk folyamatos jobbításához az ő véleményüket is figyelembe vesszük.  

 

 

A szerkezet alapelvei a következők: 

Az első két évben egységes alapozó képzést adunk. Két év után érdeklődési területek választhatók. Ennek követ-

keztében az osztályok azonos érdeklődésű diákjai egy csoportba kerülnek. Célunk ugyanis az, hogy a mindenki 

számára kötelező alapműveltség elsajátítása ne legyen túlságosan megterhelő, és így lehetőség nyíljon arra, hogy 

diákjainknak maradjon elég idejük a számukra kedvesebb, érdekesebb témákkal, tantárgyakkal intenzíven, önál-

lóan is foglalkozni. Az utolsó két évben diákjaink felvehetnek órákat az érdeklődési körüknek, továbbtanulási 

elképzelésüknek megfelelően. Itt a továbbtanulásukhoz igazodó magas követelményeket állítjuk a gyerekek elé. 

(Felkészítés az emelt szintű érettségire.) 

 

Az óraterv alapelvei a következők: 

Iskolánk a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült kerettanterv alapján dolgozik, ehhez készítjük helyi 

tantervünket. 

 

A kerettantervhez képest mindenki számára megnöveltük a kötelező érettségi tárgyak (magyar, matematika, tör-

ténelem) óraszámát a tanulmányi időszak alatt 1-2 órával, jelentős mértékben (5 órával) növeltük az első idegen 

nyelv óraszámát. Ezeken túl a továbbtanulás miatt sok helyen szükséges reál tantárgyak óraszámát is megemel-

tük. Természetesen, aki 9-10. osztályban matematikát vagy magyart, illetve 11-12. osztályban bármely tantárgyat 

a választható órakeretben is tanulni kíván, annak az óraszáma és a tudása az adott tárgyból tovább emelkedik. 

Végig bontott csoportokban tanítjuk a matematikát, az alsóbb évfolyamokon a magyar nyelvtant, és lehetőség 

szerint a kísérletezést igénylő tárgyakat. 

Iskolánkban a két idegen nyelv tanulása kötelező. Az első nyelvet hat éven át, a másodikat az utolsó négy évben 

tanulják a tanulók.  

Az első nyelvből célunk a nyelvvizsgaszintű tudás, amit a szorgalmas diákok az iskolánkban biztosított körülmé-

nyek között el is érnek. (Itt jegyezzük meg, hogy az emelt szintű, jeles eredményű nyelvi érettségi középfokú 

állami nyelvvizsgával egyenértékű.) Egy nyelvből kötelező érettségi vizsgát tenni. Az első nyelv az angol vagy 

a német lehet, javasoljuk az általános iskolában korábban tanult nyelv folytatását, így külön tagozatkód 

van az angol nyelvvel, illetve német nyelvvel jelentkezők számára.  

Az angolt folytató tagozat kódja 0006. (Felvehető létszám 45 fő) 

 A németet folytató tagozat kódja 0005. (Felvehető létszám 15 fő, ezért németből csak haladókat tudunk 

beiskolázni.) 

Iskolánk második idegen nyelvként angol és német, francia, latin, olasz és orosz nyelvi csoportokat indít (az 

utóbbi négy nyelvet csak kezdő szinten). 

Az idegen nyelvek tanításának hatékonyságát növeli a magyar nyelv kiscsoportos oktatása a 7. és 8. osztályban, 

az átlagosnál magasabb idegen nyelvi óraszámok, valamint az, hogy 7. és 8. osztályban csak az első idegen nyel-

vet tanítjuk. 
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A hat évfolyamos képzés tervezett óraszámai 
 

Tantárgy 7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

Eltérés a keret-

tantervtől 

Magyar 4/2 4/2 4/1 4 4 5 +2 

I.nyelv 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 +5 

II.nyelv   3/3 3/3 4/4 3/3 +1 

Matematika 4/4 3/3 3/3 3/3 3 4 +2 

Etika     1  0 

Erkölcstan 1 1     0 

Történelem 2 2 2 3 3 3 +1 

Társadalomismeret     választható 0 0 

Fizika 2/2 2/2 3 3 2  +3 

Kémia 2/2 2/2 2 2   +1 

Biológia 2/2 2/2 0 2 2 2 +1 

Földrajz 0 3 3 2   +1 

Ének-zene 1 1 1 1   0 

Vizuális kultúra 1 1 1 1   0 

Dráma   1 
témahéten 

0 0 0 0 

Művészetek     2 

1 rajz, 1 média 

2 

választás szerint 

0 

Informatika 1/1 1/1 1/1 1/1   0 

Életvitel 1     0 0 

Testnevelés 3 3 3 3 3 3 0 

Választható 

(magyar,matek) 
  1 1    

FaktA     2 2  

Fakt B     2 2  

Fakt C     0 2  

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 0 
Összesen órarendben 29 30 32 34 33 33  

Tömegsport 2 2 2 2 2 2  

 

 

 

II. rész 
A felvételi eljárás menete 

 

A jelentkezés feltételei 

Hatosztályos képzés Négy- vagy ötosztályos képzés 

Általános iskolák 6. osztályos tanulói 

Nyolcosztályos gimnáziumok 6. osztályába járók 

Hatosztályos gimnáziumok nyelvi előkészítőjének di-

ákjai 

Általános iskolák 8. osztályos tanulói 

Nyolc, illetve hat évfolyamos gimnáziumok 8. osztá-

lyos tanulói 

Nyelvi előkészítő osztály tanulói (csak 4 évfolyamos 

osztályba) 

 

 

Kérjük azoknak a jelentkezőknek a szüleit, akik valamilyen részképességi zavarban szenvednek, hogy a problé-

májukat igazoló hivatalos iratokkal együtt még a jelentkezési határidő lejárta előtt keressék fel titkárságunkat. Itt 

megbeszéljük a rájuk vonatkozó feltételeket. 
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Ismerkedés iskolánkkal – nyílt napok, szülői tájékoztatók 

 

Szeretnénk, hogy aki akar, az személyes tapasztalatot szerezhessen az iskolánkban folyó munkáról. Ennek érde-

kében nyílt napokat szervezünk az érdeklődők számára. Tapasztalataink szerint nagyon sokan szeretnének jönni, 

ezért legfeljebb két tanórára tudunk jelentkezést elfogadni. Egy adott tanórára egy családtól legfeljebb két főt 

tudunk fogadni.  

 

A nyílt napok időpontja: 2016. november 16. (szerda ) 11.00-15.30 óráig és 

2016. november 17. csütörtök 11.-15. 30 óráig (hatodikosoknak) 

2016. november 21. (hétfő) 9.00-15.30 és 

november 22. (kedd) 9.00-15.30 óráig.(nyolcadikosoknak) 

 

Gyülekezés iskolánk harmadik emeleti Dísztermében 11 illetve 9 órakor. Innen diákjaink viszik a csoportokat a 

tanítási órák helyszíneire. 

A nyílt napok programját, a választható órák listáját 2016. október 28-án 12 órakor rakjuk fel az iskola hon-

lapjára, kérjük a családokat, hogy még a jelentkezés előtt ismerkedjenek meg a lehetőségekkel. 

Jelentkezni 2016. november 8. (kedd) reggel 9 órától iskolánk honlapján (www.ejg.hu) keresztül vagy (in-

ternet-elérhetőség hiánya esetén) a 327-7290-es telefonszámon (minden nap 8 és 15 óra között) lehet. 

Jelentkezési határidő vége: 2016. november 15. (kedd) 15 óra. (Elképzelhető, hogy a csoportok hamarabb 

betelnek, ebben az esetben korábban le kell zárnunk a jelentkezéseket.) 
Mind a négy nyílt nap végén 14.30-kor a Díszteremben iskolánk vezetősége válaszol az érdeklődők által 

feltett kérdésekre, erre a fórumra azokat is szeretettel várjuk, akik nem tudnak az órákon részt venni.  

2017. január 4-én, szerdán 17 órakor a hat évfolyamos illetve január 5-án, csütörtökön 17 órakor a négy 

illetve öt évfolyamos képzés iránt érdeklődőknek még egy tájékoztatót tartunk iskolánk Dísztermében  

 

Jelentkezés az írásbeli vizsgára 

 

Iskolánkban minden osztálynál a jelentkezés alapfeltétele a központi írásbeli felvételi megírása. 

A központi írásbeli felvételire jelentkezés határideje 2016. december 9. (péntek) 15 óra. 

A jelentkezési lap iskolánk portáján beszerezhető, illetve a www.oh.gov.hu honlapról letölthető.  

A központi felvételit bármely olyan iskolában megírhatják a tanulók, amelyik az adott típusú felvételit megíratja. 

 

Az írásbeli vizsga 

 

A jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgát tesznek magyar nyelvből és matematikából. 

 

Az írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. (szombat) 10.00-tól 11.45-ig. 

 

Az általános típusú pótírásbeli időpontja: 2017. január 26. (csütörtök) 14.00-tól 15.45-ig. Helyszín: Veres 

Pálné Gimnázium 

 

A pótírásbelik időpontjában csak azokat tudjuk fogadni, akik nagyon alapos indokkal és ezt igazoló irattal ren-

delkeznek. 

 

Az írásbeli vizsgára külön értesítést nem küldünk. Kérjük a jelentkezőket, hogy a vizsganapon legkésőbb 

9.30-ig, illetve a pótírásbeli napján 13.30-ig érkezzenek meg. A földszinti aulában tájékoztatást kapnak a vizsga 

helyszínéről. Minden emeleten rendező diákjaink segítenek a tájékozódásban. A szülők a földszinti bejáratig kí-

sérhetik gyermekeiket, várakozási lehetőséget – amennyiben szükséges – a kémia előadóban biztosítunk. 

Az írásbeli vizsgán matematikából csak körző, vonalzó és szögmérő használható. 

(Étel, ital bevihető, amennyiben szükséges.) 

A vizsga első részében magyar nyelvből töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc). 

Ezután 15 perces szünet következik. 

A vizsga második részében matematikából töltenek ki feladatlapot a jelentkezők (időtartama 45 perc). 

 

http://www.ejg.hu/
http://www.okev.hu/
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Tájékozódás az írásbeli vizsga eredményeiről (a kijavított dolgozatok megtekintése) 

 

Az írásbeli dolgozatokat 2017. február 8-án (szerdán) 9 és 17 óra között lehet megtekinteni. 

Ekkor vehetők át az értékelő lapok is. Az írásbeli dolgozatokat a szülő saját költségére fénymásolatban megkap-

hatja. Amennyiben a családnak lehetősége van lefotózni a dolgozatot, kérjük – környezetvédelmi megfontolá-

sokból – lehetőleg ezt a megoldást válasszák. 

Amennyiben a dolgozatok javításával kapcsolatosan észrevételük van, ezt a következő munkanapon 16 óráig 

tehetik meg írásban, az igazgatónak címezve. 

 

Jelentkezés az iskolába 
 

A jelentkezéshez a következő dokumentumokra van szükség: 

 Központi jelentkezési lap – ezt nyolcadikosoknál az általános iskola intézi, a többiek letölthetik a 

www.oktatas.hu honlapról  

Minden kitöltött jelentkezési lapra rá kell írni iskolánk kódszámát (035230), valamint a választott tagozat kódját 

- a választás szerint rangsorolva.  

Mindegyik osztálytípusba lehet jelentkezni tetszőleges sorrendben. A telephely kódja: 001. 

 Melléklet a jelentkezési laphoz – ez az Eötvös Gimnázium külön jelentkezési lapja, letölthető honla-

punkról a Felvételi menüpont alatt (ez a dokumentum különösen fontos a szóbelik miatt) 

 Az írásbeli vizsga értékelő lapja. 

 Csak hatodikosoknál illetve a jelentkezést egyénileg intézőknél: A 2016/17-es tanév félévi bizonyít-

ványának másolata 

A dokumentumok beérkezésének határideje: 2017. február 15. szerda. 

Ugyanerre a határidőre kell eljuttatni a győri információs központba a Tanulói adatlapot, ezt nyolcadiko-

soknál az iskola intézi, a többiek ezt is a www.oktatas.hu oldalról tölthetik le. Az OM 15/2001. (V.25.) 

számú rendeletének 11. §. 2. bekezdése alapján a hatodik osztályos tanuló illetve a más középisko-

lába járó tanuló a felvételi adatlapját közvetlenül a Felvételi Központnak (OFI Közoktatási Infor-

mációs Iroda, 9100 Győr, Pf. 681) küldi meg 2017. február 15-ig.  
 

A jelentkezési lap mellékletén meg kell jelölni: 

 A szakmai beszélgetésre választott tantárgyat  

Hatosztályos képzés Négy- vagy ötosztályos képzés 

Választható: magyar, matematika, történelem, föld-

rajz, biológia 

Választható: magyar, matematika, történelem, föld-

rajz, biológia, fizika, kémia 

 A szóbelin a megjelölt tantárgyból fogjuk kérdezni a felvételizőt. Aki nem jelöl meg tantárgyat 

a szakmai beszélgetésre, azt az iskola osztja be valamelyik tantárgy szóbelijére. 

 Az iskolánkban választott első idegen nyelv ismeretének szintjét (kezdő - középhaladó - haladó) 

 Nyolcadikosoknál a választott második idegen nyelvet (legalább kettőt), amelyet iskolánkban ta-

nulni szeretne a jelentkező (Sajnos, azt nem feltétlenül tudjuk biztosítani, hogy a jelentkező, 

amennyiben felvesszük, az általa – második nyelvként - első helyen választott idegen nyelvet fogja 

tanulni. Ezért nagyon szeretnénk hangsúlyozni, hogy olyan nyelvet, amit semmi esetre se sze-

retne a jelentkező tanulni, ne jelöljenek meg) 

 

Szóbeli meghallgatásra csak azokat hívjuk be, akiknek általános iskolai tanulmányi eredménye és az írásbeli 

felvételi vizsga eredményének összpontszáma alapján esélyük van arra, hogy tanulmányaikat az Eötvös József 

Gimnáziumban folytassák. (Nagyjából a felvehető létszám kétszeresét). A tapasztalat szerint azoknak a jelentke-

zőknek, akiknek általános iskolai átlaguk 4,0 alatt van, kicsi az esélyük arra, hogy bekerüljenek a szóbeli meg-

hallgatásra. A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és az ál-

talános iskolai osztályzatok ismeretében határozzuk meg. 
 

A szóbeli meghallgatásra behívottak névsorának kifüggesztése (Ekkor adjuk meg a szóbeli vizsga pontos 

időpontját és helyszínét is.): 

 Hatodikosoknak: 2017. február 21. kedd reggel 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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A behívott hatodikosok számára 2017. február 23-án, csütörtökön 16 órától iskolabejárást tartunk, hogy 

ismerkedni tudjanak a környezettel, az itteni gyerekekkel.  

Nyolcadikos behívottak névsora 2017. február 23-án, csütörtökön 14 órától kerül kifüggesztésre. (Nekik a 

szóbeli után lesz az iskolabejárás.) 

 

A felvételi pontok számítása 
  A felvételin összesen 200 pontot lehet kapni. Ebből 100 pontot az írásbelikkel, 50 pontot az általános is-

kolából hozott osztályzatokkal, 50 pontot a szóbeli meghallgatáson mutatott teljesítménnyel lehet elérni. 

 

Hatosztályos képzés Négy- vagy ötosztályos képzés 

Általános iskolából hozott pontok: 5. osztály év végi 

és 6. félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalomból 

(átlagot számítunk), történelemből, idegen nyelvből, 

matematikából és természetismeretből összegezve 

(max. 50 pont) 

Írásbeli pontszám: A magyar és matematika írásbeli 

vizsgán elért pontjainak összege, azaz maximum 

50+50=100 pont 

Általános iskolából hozott pontok: 7. év végi és 8. 

félévi osztályzatok magyar nyelv és irodalomból, (át-

lagot számítunk) történelemből, idegen nyelvből, ma-

tematikából és egy természettudományos tantárgyból 

(biológia, fizika, kémia vagy földrajz, a tanuló szá-

mára legkedvezőbbel számolunk) összegezve (max.50 

pont) 

Az írásbelin elért pontszámot a különböző tagoza-

tokon eltérően számoljuk: 

 C és D osztályban: magyarból az elért 

pontszám 0,8-szerese, maximum 40 

pont, matematikából az elért pontszám 

1,2-szerese, maximum 60 pont. 

 F osztályban: magyarból az elért pont-

szám 1,2-szerese, maximum 60 pont, 

matematikából az elért pontszám 0,8-

szerese, maximum 40 pont. 

 Ny osztályban: mindkét tárgyból az 

írásbelin elért pontot számítjuk, azaz 

maximum 50-50 pontot. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ugyanannak a tanuló-

nak a különböző osztályokban más módon számítjuk 

a pontjait, ez a szóbelire való behívásnál és a végső 

sorrend kialakításánál is okozhat eltéréseket. 

 

 

Csak azokkal a jelentkezőkkel tudunk foglalkozni, akiknek a jelentkezési lapja és annak melléklete határidőre 

beérkezik. A szóbeliről külön értesítést nem küldünk. 

 

A szóbeli meghallgatás 

 
A szóbeli vizsga időpontja: 
 

Hatodikosoknak és nyolcadikosoknak egyaránt 2017. március 2-3-4. 

A szóbeli vizsgák beosztása után már nehezen tudunk változtatni, ezért kérjük, hogy ha valaki egy idő-

pontról előre tudja, hogy neki biztosan nem lesz jó, a jelentkezési lapok beérkezéséig, ezt közölje velünk. 

Kérjük, hogy a vizsgára a meghirdetett időpont előtt fél órával érkezzenek meg a tanulók! 

A vizsga helyszínéről tájékoztatást kapnak a portánál lévő kiírásból. 

A terem előtt diákjaink segítenek az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. 

A szóbeli vizsgára minden tanuló hozza magával az ellenőrző könyvét és az idei magyar, matematika, illetve az 

általa választott szóbeli felvételi tárgy füzetét. A kérdező tanárok igyekeznek alkalmazkodni az általános iskolák 

tanmenetéhez, ebben segíti őket a szaktárgy füzete is. 
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A szóbelizők hozzanak magukkal egy viszonylag új igazolványképet magukról. 

A felvételizőt bizottság hallgatja meg. Azok a nyolcadikos tanulók, akik több osztályunkba is jelentkeznek, csak 

egy szakmai szóbeli vizsgán vesznek részt, az itt nyújtott teljesítményt vesszük mindenhol figyelembe. A szóbeli 

vizsgán a felvételiző először megkapja a feladatokat. (Ez egy szakmai szöveg, aminek tartalmáról kap majd kér-

déseket, és egy feladat a választott tárgyból.) 

Ezután minden vizsgázónak van harminc perc felkészülési ideje, ezalatt jegyzeteket készíthet a megkapott fel-

adatok kapcsán. 

A szóbeli meghallgatás részei (nem feltétlen sorrendben!) 

 általános beszélgetés a jelentkezőről (érdeklődés, környezet stb.), 

 szövegértés a választott tantárgyhoz kapcsolódó szöveg alapján, 

 szakmai beszélgetés valamely a diák által választott tantárgyból, 

 ha egy tanuló az Ny-E osztályt is megjelölt, egy külön nyelvi bizottság is meghallgatja őt az adott nyelv-

ből, hogy megfelel-e az elvárt B1 nyelvi szintnek. 

A szóbeli meghallgatáson szerezhető maximális pontszám 50 pont. 

 

Október közepétől honlapunkon a választható tantárgyak követelményei és mintafeladatait is megtekint-

hetik. 

(Ezek a - magyar irodalom kivételével - valóban csak minták, ezek a feladatok a szóbelin nem szerepelnek, csak 

ezekhez hasonlóak.) 

 

Tájékoztatás a felvételi összesített eredményéről 
 

Az ideiglenes felvételi rangsort 2017. március 10-én (pénteken) reggel 9 órától kifüggesztjük az iskolánk föld-

szintjén található faliújságra, illetve megtalálhatják iskolánk honlapján. 

Az előző év tapasztalatai alapján többször születhet a felvételi eredmények összesítésekor egyező pontszám. 

Ezekben az esetekben a rangsor kialakításánál a következő szempontokat vesszük figyelembe: 

 - a szóbelin mutatott teljesítmény, 

 - kiemelkedő tanulmányi, sport, kulturális, vagy versenyeredmények, 

 - a jelentkező diák testvére jár iskolánkba. 

 

2017. március 13-án, hétfőn délután 15 órától iskolabejárást tartunk az összes nyolcadikos rangsorolt gyerek 

számára. Ennek célja, hogy a jelentkezők még jobban megismerkedhessenek iskolánkkal. Az iskolabejárásban 

diákjaink és tanáraink segítik a jelentkezőket. 

 

2017. március 16-17-én lehet megváltoztatni a korábbi jelentkezési sorrendet. Szeretnénk felhívni figyelmüket 

arra, hogy változtatni csak akkor érdemes, ha a korábbi felvételi elképzelésüket megváltoztatták! 

 

A felvételről szóló végleges írásos értesítést a szülők iskolánk titkárságán személyesen vehetik át 2017. április 

25-én (kedd) 14-18 óráig és 26-án (szerda) 7-18 óráig. 

Jelenlegi iskolájukat írásban értesítjük 2017. április 26-ig. 
 

Egyéb információk 
 

A négy évfolyamos osztályokba felvehető tanulók összlétszáma: 30-30-30 fő, a 9. Ny osztályba (öt évfolyamos 

képzés) 28 fő, a hat évfolyamos osztályokba 05-ös tagozatra 15 fő, 06-os tagozatra 45 fő. 

Bármilyen nem tisztázott kérdés megválaszolása az igazgatói fogadóórán (minden kedden 10-12 óráig) lehetsé-

ges. 

Az iskola honlapja elérhető: www.ejg.hu. 

 

Kedves jelentkező!  

Szeretettel várunk iskolánkba, az Eötvös József Gimnáziumba! 
 

 

Budapest, 2016. október 

Moss László 

igazgató 

http://www.ejg.hu/

