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Tanulmányi területek és kódjaik:                   

 
■ 0001 angol nyelvi előkészítő – haladó (15 fő) 

(francia K / német K / olasz K)  

 

■ 0002 angol nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő) 

(francia K / német K / olasz K)  

 

■ 0003 francia nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő) 

(angol – szintfelmérő alapján, nem K) 

 

■ 0004 spanyol nyelvi előkészítő – kezdő (15 fő) 

(angol – szintfelmérő alapján, nem K) 

 

■ 0005 nyelvi orientációs csoport (15 fő) 

(angol, szintfelmérő alapján, nem K – olasz K) 

 

■ 0006 biológia-kémia emelt óraszámú csoport (15 fő) 

(angol, szintfelmérő alapján, nem K – német K) 

 
     (K= kezdő szint) 

 

A 6 csoportból alakítunk ki 3 osztályt: 9. A osztály: 0005, 0006 

9. NYC osztály: 0003, 0004 

9. NYD osztály: 0001, 0002 

 

Ebből kettő (a nyelvi előkészítő osztályok: NYC, NYD) öt évfolyamos, az A osztály négy 

évfolyamos képzésben részesül. 

A 0001 és 0002-es tanulmányi területen a 2. idegen nyelvi csoport indulásához minimum 8 

fő jelentkezése szükséges. Aránytalan jelentkezés esetén az iskola osztja be a tanulókat. 

 

 

A tanulmányi területek jellemzői 

 
A nyelvi előkészítő osztályokban (0001-0004) heti 18 órában tanulják a célnyelvet a diákok.  

A képzés a 0001-en haladó szintről, a 0002, 0003, 0004 esetében kezdő szintről indul. 

Digitális kultúrából (informatika) heti 3, magyarból és matematikából 1,5-1,5 óra szerepel a 

tantervben. A 9-12. évfolyamokon a kerettantervi előírásoknak megfelelően folyik az oktatás. 

A célnyelvet 9-10. évfolyamon heti 5, 11-12. évfolyamon heti 4, a második idegen nyelvet 9-

10. évfolyamon heti 3, 11-12. évfolyamon heti 5 órában tanítjuk. 

A nyelvi előkészítő évfolyamokra elszánt, kitartó jelentkezőket várunk, hiszen törvényi előírás 

alapján elvárás, hogy a célnyelvből a tanulók érettségi vizsgát tegyenek, és legalább középfokú 

nyelvvizsgát szerezzenek a tanulmányaik végére. 11-12. évfolyamon csak azok a diákok 

folytathatják heti 4 órában a tanulmányaikat, akik már középfokú nyelvvizsgával rendelkeznek. 

A többieknek kötelező a célnyelvből 2 órát felvenniük, a fakultációs órák terhére. 

A nyelvi előkészítő osztályokban a 11-12. évfolyamon a magyar nyelvtan tantárgyat bontva 

tanítjuk, kisebb létszámú csoportokkal hatékony szövegalkotási (gyakorlati szövegek, 

formaszövegek, szakmai portfólió készítése, esszéírás, prezentálás) gyakorlatokat végzünk.  



 

Az angol nyelvi előkészítő osztály - 9. NYD (0001, 0002) 

Azoknak ajánljuk, akik motivációt éreznek, hogy az angol nyelvet magas óraszámban tanulják, 

akik erőt éreznek magukban arra, hogy ötéves képzésben vegyenek részt. 

A haladó csoportba olyan diákokat várunk, akik már biztos nyelvtani alapokkal rendelkeznek. 

A kezdő csoportba azokat várjuk, akik még nem tanultak angolul, vagy keveset tudnak. 

Nemcsak „száraz" nyelvtant és lexikát tanulunk, hanem megismerünk egy más kultúrát, 

hagyományrendszert, tőlünk eltérő szokásokat, gondolkodásmódot is.  

9. évfolyamtól - második idegen nyelvként - a francia, a német és az olasz nyelv kezdő 

szintről indul. 

 

 

A francia nyelvi előkészítő csoport - 9. NYC (0003) 

A francia nyelv igen fontos szerepet játszik nemcsak Európában, hanem az egész világon, 

hiszen mintegy 54 országban hivatalos nyelvként tartják számon. Az Európai Unió számos 

intézményének második hivatalos nyelve a francia.  Lehetőséget biztosítunk a francia nyelv 

magas szintű elsajátítására azoknak, akik az angol nyelv mellett szeretnének még egy 

versenyképes, későbbi munkájuk során hasznosnak bizonyuló idegen nyelvet megtanulni.  

A képzés során célunk a nyelvi kompetenciák fejlesztése és - a magas szintű nyelvi 

kommunikáció oktatása mellett - a francia kultúra népszerűsítése. Terveink szerint a diákok a 

harmadik év végén középfokú nyelvvizsgát tesznek francia nyelvből. A képzés további 

részében a cél az emelt szintű érettségi vizsga illetve a felsőfokú nyelvvizsga megszerzése. 

Évente szervezünk tanulmányutat négyéves ciklusokban Franciaország különböző régiójába 

azzal a céllal, hogy a francia nyelvet tanuló diákok tanulmányaik során minden évben más-más 

tájegység kultúrájába nyerjenek bepillantást. Munkánkat anyanyelvi lektor segíti.  

Azok jelentkezését várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak. 

9. évfolyamtól az angol nyelv - szintfelmérő alapján – intermediate (B1) vagy upper-

intermediate (B2) szintről indul. 

 

 

A spanyol nyelvi előkészítő csoport - 9. NYC (0004) 

A spanyol nyelvet a világ számos részén több mint 300 millióan beszélik, magas szintű ismerete 

kiváló lehetőségeket biztosít a fiatal munkavállalóknak hazánkban és a nemzetközi 

munkaerőpiacon egyaránt. A nyelv középiskolai elsajátítása után lehetőség nyílik a spanyol 

nyelvhez kapcsolódó különféle egyetemi szintű tanulmányok folytatására. Célunk, hogy már a 

középiskolában megszerezzék a tanulók legalább a középfokú nyelvvizsgát, akár annak 

nemzetközi megfelelőjét (DELE). 

A nyelvtudás mellett fontosnak tartjuk a kellő motiváltságot is. Tanórákon kívüli programokkal 

is igyekszünk megszerettetni a nyelvet és ezt az izgalmas kultúrát. Az 5 év során 

megismertetjük diákjainkkal a Cervantes Intézetet, a diákok kéthetes spanyolországi nyári 

táborban vehetnek részt. Az utóbbi évek során ősszel Madridba, Malagába is eljuthattak velünk 

az érdeklődők. Vidám programot jelentenek a „neolatin estek”. Munkánkat anyanyelvi lektor 

segíti.  

Azok jelentkezését várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak. 

9. évfolyamtól az angol nyelv - szintfelmérő alapján – intermediate (B1) vagy upper-

intermediate (B2) szintről indul. 

 



A nyelvi orientációs csoport - 9. A (0005) 

Ezt a tanulmányi területet azoknak ajánljuk, akik kialakult elképzelések híján a gimnáziumi 

tanulmányoktól várják, hogy érdeklődésüket alakítsák, ám mindeközben idegen nyelvi 

tudásukat kívánják gyarapítani. A tanítás az általános kerettanterv alapján zajlik, 4 éven 

keresztül mindkét idegen nyelvet kis csoportokban (15 fő) és a kötelezőnél magasabb 

óraszámban (1. nyelv: heti 4,4,5,4 óra; 2. nyelv: heti 4,4,4,5 óra) tanulják a diákok.  

A nyelvi orientációs csoportban a magyar nyelv és irodalom tantárgyakat csoportbontásban 

tanítjuk, elősegítve az anyanyelvi és a szövegértelmezési képességek magas szintű fejlődését. 

Azok jelentkezését várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak. 

Az angol nyelv – szintfelmérő alapján - intermediate (B1) vagy upper-intermediate (B2) 

szintről, az olasz nyelv kezdő szintről indul. 

 

A biológia-kémia emelt óraszámú csoport - 9. A (0006) 

Azok jelentkezését várjuk, akik felsőfokú tanulmányaikat természettudományos pályán 

képzelik el, a biológia mellett a kémiát és a matematika alapjait is magasabb szinten szeretnék 

elsajátítani. Célunk a tananyag minél sokoldalúbb feldolgozása (önálló kutatómunka, ppt-

előadás, poszterkészítés), valamint az összefüggések minél sokoldalúbb feltárása, korszerű és 

komplex természettudományos szemlélet kialakítása. Laboratóriumi munkával és évente két 

terepgyakorlattal egészítjük ki az elméleti anyagot. Fokozottan figyelünk a környezeti 

nevelésre. Biológiából a heti óraszámok (3,4,4,3 óra) és a négy évre elosztott tananyag kis 

létszámú csoportban alaposabb felkészítési lehetőséget és egyenletesebb terhelést jelent. 

Lehetőséget ad a véleményalkotásra, tudományos cikkek olvasására, elemzésére, valamint az 

írásbeli és a szóbeli érettségi feladatok gyakorlására. További előnyt jelent, hogy a kémiát, a 

legtöbb szakon elvárt másik felvételi tárgyat is csoportbontásban és magasabb óraszámban 

(3,2,2,3 óra) tanulják az ide jelentkezők. Mindez lehetőséget biztosít az emelt és középszinten 

is követelményként jelentkező számolási feladatok megértésére, gyakorlására. Az 1. idegen 

nyelvet heti 3,3,4,4, a 2. idegen nyelvet heti 3 órában tanulják a diákok. 

Azok jelentkezését várjuk, akik általános iskolában angol nyelvet tanultak.  

Az angol nyelv - szintfelmérő alapján – intermediate (B1) vagy upper-intermediate (B2) 

szintről, a német nyelv kezdő szintről indul. 

 
 

 

 

A felvételi eljárás rendje 

 
Gimnáziumunkba a felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika 

központi írásbeli vizsga eredménye, valamint - egy esetben, a 0001-es tanulmányi területen - a 

szóbeli vizsga alapján történik.  

 

Az írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást mérnek, hanem azokat a 

képességeket, készségeket, amelyek az eredményes továbbtanuláshoz szükségesek. 

Az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) 2022. november 16-ig közzéteszi azoknak a 

középiskoláknak a jegyzékét, ahol írásbeli vizsgát lehet tenni.  

 

Az Újbudai József Attila Gimnázium mindkét tárgyból szervez írásbeli vizsgát. 
 

 

http://www.oktatas.hu/


I. A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára 
 

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező 

intézménybe történő továbbításával egyénileg kell jelentkeztetni 2022. december 2-ig.  

Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást követően az erre szolgáló program 

használatával, vagy hagyományosan papír alapon. Amennyiben az elektronikus kitöltést 

választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan történik a 

vizsgaszervező intézmény részére.  

 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára 

jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel. A két jelentkezéshez más-

más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja 

ki”, vagy „helyettesíti” egymást.  

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. 

 

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

nehézséggel küzdő jelentkező és szülője élni kíván az Nkt. 51. § (5) bekezdésében biztosított 

jogával, a jelentkezési laphoz csatolnia kell egy  a vizsgaszervezést érintő, speciális 

körülményekre illetve eszközökre vonatkozó szülői kérelmet, valamint a megfelelő szakértői 

véleményt. A feltételek meghatározásakor ez utóbbiban foglaltak az irányadóak.  

Az igazgató a kérelemről határozat formájában dönt. Rendelkezhet az iskolai tanulmányai során 

a tanuló által használt, megszokott segédeszközökről, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez 

szükséges munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli 

felmentésről.  

Az SNI tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozóan a 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/s

ni_tanulok_reszvetele oldalon részletesen tájékozódhatnak. 
 

II. Az írásbeli vizsga 
 

Időpontja: 2023. január 21. szombat 10 óra 

Helyszíne (a nálunk jelentkezőknek): Újbudai József Attila Gimnázium 

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel. 

Megjelenés 9.30-kor. A terembeosztást a bejárattal szemben elhelyezett hirdetőtáblán találják 

a diákok, kiknek személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diákigazolványt vagy 

személyi igazolványt kell magukkal hozni. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – 

semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a feladatlapokat (a rajzoktól 

eltekintve) kék vagy fekete tintával kell kitölteni. A zavartalan munka érdekében a szülők 

gyermeküket csak a földszinti bejáratig kísérhetik. 

 

2023. 01. 31-én 14 órától pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott 

írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát 

szervező intézmény igazgatójának jogköre.  

 

A központi írásbeli vizsga időpontjáról külön értesítést nem küldünk! 

 



A feladatlapok értékelése 

 
A dolgozatok javítása központi javítási és pontozási útmutató alapján országosan egységesen 

történik, tehát a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem 

befolyásolhatja. Az egyes iskolák teljes felvételi vizsgáján belül az írásbeli vizsgán elért 

pontszám eltérő súllyal szerepelhet, gimnáziumunkban a megszerezhető felvételi összpontszám 

50 illetve 75 %-át jelenti. 

 

A kiértékelt feladatlapok megtekintése, az eredmények közzététele 

 

Az Újbudai József Attila Gimnáziumban írt, kijavított írásbeli dolgozatokat kizárólag  

2023. január 30-án (hétfőn) 8-16 óráig lehet megtekinteni. Megtekintéskor a vizsgázó a 

feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet. 

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 

esetén észrevételeit 2023. január 31-én 16 óráig írásban adhatja le a vizsgaszervező 

intézményben, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen 

keresztül elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. A határidő 

elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ez utóbbi benyújtási 

határideje jogvesztő. 

 

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2023. január 30-án 

(hétfőn) 8 órától adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Az eredeti példányt a jelentkező 

megőrzi, annak fénymásolatait csatolja majd a középiskolai jelentkezési lapjaihoz. A másolat 

hitelesítése nem kötelező.  

A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet 

meg. 

 

III. Jelentkezés az Újbudai József Attila Gimnáziumba 
 

A tanuló az Értékelő lap tartalmának ismeretében tölti ki jelentkezési lapját, tanulói adatlapját. 

Ezeket a felvételi lapokat az általános iskola állítja elő a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 

rendszerben, és 2023. február 22-ig továbbítja a tanulói jelentkezési lapo(ka)t a középfokú 

iskolá(k)nak, a tanulói adatlap első példányát pedig a Hivatalnak. 

Az a tanuló, aki nem nálunk írta meg a központi írásbeli vizsgát, jelentkezési lapjához 

feltétlenül mellékelje az Értékelő lapja másolatát! 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók hatékony ellátása, fejlesztése olyan kompetenciákat és 

felkészültséget igényel, mellyel nem rendelkezünk, így jelentkezésüket gimnáziumunk nem 

tudja fogadni. 

 

IV. A szóbeli vizsga 
 

Időpontja: 2023. március 6-7-8. (hétfő, kedd, szerda) 13.00-18.00 

 

Az angol nyelvi előkészítő osztály haladó csoportjába (0001) jelentkezők esetében angol 

nyelvi felkészültséget mérünk. Az egyéb tanulmányi területeken szóbeli meghallgatást nem 

tartunk. A szóbeli meghallgatásra vonatkozó információk a továbbiakban csak a fent említett 

0001-es tanulmányi területre vonatkoznak. 



A szóbeli meghallgatásra történő behívás a jelentkezők számának, írásbeli dolgozatainak és 

általános iskolai eredményeinek függvényében történik. Mivel iskolánkban évek óta a felvehető 

diákok többszöröse jelentkezik (1200-1400 fő), a szóbeli vizsgára nem hívunk be minden 

jelentkezőt, csak azokat, akik az addig megszerezhető 150 pontból a legtöbbet elérték. A 

ponthatárt a szóbeli meghallgatások előtt - az addig elért eredmények ismeretében - a 

gimnázium igazgatója határozza meg. Tavaly azokat a diákokat vártuk a szóbeli felvételi 

meghallgatásra, akik az addig megszerezhető 150 pontból 125 pontot értek el.  

Az érintett tanulókat a pontos időpontról a honlapon elérhető JAG Felvételi portálon és az 

iskola hirdetőtábláján értesítjük legkésőbb 2023. március 2-ig.  

A behívott tanuló hozza magával arcképes igazolványát!  

A szóbeli vizsga nyilvános, amelyet az iskola igazgatója indokolt esetben korlátozhat. 

 

A szóbeli meghallgatás tárgya:  

 

A 0001 angol nyelvi előkészítő haladó csoportjába jelentkezőknek 

 
 képleírás angol nyelven 

 rövid beszélgetés angol nyelven az alábbi témák valamelyikéről:  

            - bemutatkozás 

            - család, lakás, otthon 

            - iskola, órarend, tantárgyak  

            - szabadidő, sport   

            - időjárás, évszakok, öltözködés 

            - orvosnál, betegségek, balesetek 

            - étkezés, főzés, ételek  

            - utazás, nyaralás. 

 

A szóbeli vizsga eredménye a felvételi eljárás összpontszámának 25%-a. 

 
 

V. A felvételi eredmények értékelése 
 

A hozzánk jelentkező tanulók összpontszámát (150 / 200 pont) 

 az általános iskolai osztályzatok 50 pont 

(7. év végi és 8. félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, történelem, matematika, idegen 

nyelv, biológia) 

 az írásbeli vizsga eredményei 100 pont 

 

 a szóbeli vizsga eredménye 50 pont 
alapján állapítjuk meg.   

 

Azonos pontszám esetén a rangsorolásnál elsőbbséget élveznek a halmozottan hátrányos 

helyzetű tanulók és a XI. kerületben állandó lakhellyel rendelkező diákok az iskola Pedagógiai 

programjában megfogalmazottak szerint. 



VI. Értesítés 

A hozzánk jelentkező diákoknak kivételes, személyre szabott tájékozódási lehetőséget 

kínálunk. A JAG felvételi portál honlapunkon 2023. február 22. után lesz elérhető. A 

regisztrációhoz az alábbiak szükségesek:  

 diák oktatási azonosítója,  

 diák születési dátuma, 

 gmail-es e-mail-cím.  

 

A tanulmányi területenként elkészített ideiglenes felvételi jegyzékeket - melyeken a 

jelentkezők oktatási azonosító számukkal szerepelnek - 2023. március 10-én (pénteken) 08 

órakor hozzuk nyilvánosságra az iskola hirdetőtábláján és honlapján.  

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai alapján 2023. március 21-én és 22-én lehetőség 

van az általános iskolában az eredeti tanulói adatlapok, a középiskolában a jelentkezési lapok 

módosítására. Új iskolát nem lehet feltüntetni. Az eredetileg benyújtott tanulói adatlapon már 

feltüntetett iskolához újabb tanulmányi terület írható be (az érintett középfokú iskolával történt 

előzetes egyeztetés alapján), illetőleg az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható, a beírt 

jelentkezések azonban nem törölhetők. 

Figyelem! Új tanulmányi terület felvételéhez tehát egyidejűleg 2 dolog szükséges: 

- a módosító tanulói adatlap kitöltése az általános iskolában, 

- az új tanulmányi terület feltüntetése és a szülő aláírása az eredetileg benyújtott 

Jelentkezési lapon a középiskolában. 

Ha valamelyik feltétel nem teljesül, a tanuló módosító kérelme az adott tanulmányi területen 

elutasításra kerül. 

A felvételről vagy elutasításról szóló értesítést 2023. április 28-ig küldjük meg a 

jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

Tisztelettel kérjük a hozzánk jelentkezőket, mindenképp regisztráljanak, éljenek a JAG felvételi 

portál nyújtotta lehetőséggel. 

VII. Egyéb tudnivalók 

 
A gimnáziumunkkal de legfőképp a felvételi eljárás menetével kapcsolatos kérdésekben 

Erzséné Kollár Judit igazgatóhelyettes ad tájékoztatást telefonon a 06-1-361-4302 számon, 

illetve személyesen az alábbi időpontokban 15.00 és 16.30 között: 

 2022. november 8. 

 2022. december 13. 

 2023. január 10. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


