
 

 

 
Tájékoztató a Felvételi Eljárás rendjéről 

a 2023/2024-es tanévre 

OM azonosító: 038425 
Tagozatkód: 0001 

A középiskolánkban az oktatást 4 évfolyamos, általános tantervű gimnáziumi kerettanterv követelményei 
alapján, a gazdasági ismeretek tantárgyi keretekben történő oktatásával szervezzük. 

Felvételi eljárás  

1. A középiskola jellegéből adódóan CSAK MOZGÁSKORLÁTOZOTT TANULÓK jelentkezését fogadja! 

2. 2022. december 2-a: a központi írásbelire történő jelentkezés határideje. 

3. 2023. január 21-e: a központi írásbeli vizsgák ideje. 

4. 2023. február 10-ig az írásbeli vizsgát szervező középiskola értesíti a felvételizőt az írásbeli 
eredményéről. 

5. 2023. február 22-e: a jelentkezési lapok beérkezésének határideje. 

A jelentkezési laphoz csatolni kell az írásbeli értékelő lapjának hitelesített másolatát és a 
mozgásállapotról szóló (érvényes) szakértői véleményt!1

 

6. A felvételi rangsor megállapítása a következő pontszámok összesítése alapján történik:  

a. A központi írásbelin elért pontszám (maximum 100 pont) - ez a felvételi összeredményében 50 %-
ot jelent. 
Az írásbeli vizsgán az (általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák 
számára készített) központi magyar nyelv és matematika feladatlapok eredményeit vesszük 
figyelembe. 

b. Az általános iskola 6., 7. tanévének végén, és 8. tanévének félévekor a magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv és informatika tantárgyakból elért osztályzataiból az alábbi 
táblázat szerint (maximum 90 pont) - ez a felvételi összeredményében 25 %-ot jelent. 

évfolyam 
magyar 
nyelv 

irodalom matematika történelem 
idegen 
nyelv 

informatika / 
digitális kultúra 

6. év vége  5 5 5 5 5 5 

7. év vége  5 5 5 5 5 5 

8. félév  5 5 5 5 5 5 

összesen  15 15 15 15 15 15 

Az 5-ös érdemjegy 5 pontot ér, a 4-es érdemjegy 3 pontot ér, a 3-as érdemjegy 1 pontot ér, 
a 2-es érdemjegy nem ér pontot. (A magyar nyelv és irodalom jegyeit külön értékeljük, de ha csak egy, 
összevont jegyet kapott a tanuló, akkor azt kétszeres súlyozással vesszük figyelembe.) 

  
 

1 A sajátos nevelési igény feltételeinek meghatározásakor – az iskola jellegéből adódóan - csakis a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye (vagy 
annak jogelődje) által kiállított érvényes Szakértői véleménye, ajánlása az irányadó - ugyanakkor a felvételiztető középfokú 
intézmény egyedileg határozhatja meg ennek önmagára érvényes, konkrét, a saját felvételi eljárásában alkalmazott, speciális 
értékelési szabályait. 



 

 

 

c. Szóbeli felvételi beszélgetés értékelésének szempontjai:  
 szövegértési képesség 9 pont 
 kommunikációs képesség 6 pont 
 logikai képesség 5 pont 
 problémamegoldó képesség 5 pont 

A szóbelin szerezhető maximális pontszám 25 - ez a felvételi összeredményében 25 %-ot jelent. 

7. Egyenlő (%-os) teljesítmény esetén az alábbi – a tanulók sajátos helyzetéből adódó – prioritás alapján 
alakul ki a végső sorrend: 

 saját általános iskolai tanuló elsőbbsége 
 szóbeli meghallgatáson jobb eredményt elérő tanuló 
 magasabb informatika / digitális kultúra pontszámot hozó tanuló. 

8. Az SNI tanulókra vonatkozó egyéb feltételek 

A középiskolai jelentkezést a mozgáskorlátozottsághoz társuló beszédfogyatékosság, hallás- vagy 
látássérülés esetében befogadjuk, azonban siket, vak, értelmi fogyatékos tanulók felvétele a 
gimnáziumi képzésre nem lehetséges. 

Amennyiben a tanuló a szakértői véleménye alapján matematika tantárgyból mentesíthető az értékelés 
és minősítés alól, úgy az adott tantárgyból központi írásbeli felvételi vizsgára nem kell jelentkezését 
beadnia, az írásbeli értékelését a magyar nyelv tantárgyból megírt feladatlap eredményének 
kétszerezésével számoljuk. Magyar nyelv tantárgy értékelése és minősítése alól felmentett tanuló 
jelentkezését nem tudjuk fogadni. 

A szóbeli beszélgetés a kommunikációjában akadályozott tanuló esetében a neki megszokott 
augmentatív és alternatív kommunikációs eszközével valósul meg. 

9. A Mozgásjavító érvényes Pedagógiai Programjának értelmében azok a tanulók, akik az általános 
iskolai tanulmányaikat ebben az intézményben fejezték be, és a 6. év végi, valamint a 7. év végi 
eredményeit tekintve 4,6-es tanulmányi átlaggal rendelkeznek, valamint megfelelnek a 8. pontban 
leírt SNI tanulókra vonatkozó egyéb feltételeknek, mentesülnek a felvételi eljárás alól, jelentkezésüket 
az eljárásban maximálisan elérhető pontszámmal vesszük figyelembe. Amennyiben a fenti feltételek 
nem állnak fent, úgy részt kell venniük a felvételi eljárásban, így rájuk ugyanazok a feltételek 
vonatkoznak, mint bármely másik tanintézményből a Mozgásjavító Gimnáziumba jelentkező 
tanulóra, kivétel a pontegyenlőség esetét (lásd 7. pont). 

 Budapest, 2022. október 1. 

Eredményes felvételizést kívánunk! 

Locsmándi Alajos 
intézményvezető 


