
Felvételi eljárás a Budakeszi 

Nagy Sándor József Gimnáziumban 

INDULÓ KÉPZÉSI FORMÁK: 

Gimnáziumunkban a 2022/23-As tanévre két osztályba lehet jelentkezni. 
Mind a két osztályban intenzív nyelvi előkészítő képzés folyik (NYEK): egy 
csoport (0,5 osztály) német nyelvet, három csoport (1,5 osztály) angol 

nyelvet tanulhat majd heti 15 órában. Ezen kívül a második idegen nyelv, 
a digitális kultúra, a magyar nyelv és a matematika is szerepel a tantárgyak 
között. 

A nyelvi előkészítő osztályban folyó kiemelkedően magas óraszámú 
nyelvoktatás lehetővé teszi a tanulók számára a továbbtanuláshoz 
szükséges első nyelvvizsga megszerzését már az alsóbb évfolyamokon. A 

felsőbb évfolyamokon biztosított emelt nyelvi óraszám megteremti a 
szükséges feltételeket a második nyelvvizsga megszerzéséhez, az emelt 
szinten is kiváló érettségi eredmények eléréséhez és a nyelvi szaktárgyi 

versenyeken való eredményes részvételhez. 

Az „A” osztályban az 5 éves gimnáziumi képzés első évfolyamán a diákok 
fele a német nyelvet (5001), a másik fele az angol nyelvet (5002) 

választhatja első idegen nyelvként.  

A „B” osztályban mind a két csoport az angol nyelvet tanulja első idegen 
nyelvként, a csoportba sorolás a tudásszint felmérése alapján történik 

(5002). 

 

A 2022/23-AS TANÉVBEN INDULÓ TAGOZATOK ÉS KÓDOK 

AZ ISKOLA OM KÓDJA: 032548  

TELEPHELYKÓD: 001 

NYELVOKTATÁS: 

 Gimnáziumban előírás a két idegen nyelv tanulása. Iskolánkban 
angol nyelvet minden tanuló tanul, második nyelvként pedig német 
vagy spanyol nyelv közül lehet választani.  

 A haladó német nyelvet az a tanuló választhatja, aki nyelvi 
előképzettséggel és a bizonyítványában osztályzattal rendelkezik 
az adott nyelvből, ők második idegen nyelvként csak angolt 

válaszhatnak. 

 Az angol nyelvi előkészítős csoportokban az angol nyelvet heti 15 
órában, a második idegen nyelvet pedig heti 3 órában, a következő 
évtől kezdve mind a két idegen nyelvet heti 5-5 órában tanulják a 
diákok. Második idegen nyelvként németet vagy spanyolt tanulnak, 

melyek közül sorrend felállításával választhatnak, de a végső 
beosztást az iskolavezetés fogja meghatározni. 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 

 Az iskolánkba jelentkezők központi középiskolai felvételi vizsgát 
tesznek matematikából és magyar nyelvből. 

 Amennyiben a tanuló a felvételi eljárás során speciális körülmények 
biztosítását kéri, az erre vonatkozó szülői kérelmet és a pedagógiai 

szakszolgálat szakértői véleményét a központi felvételi vizsgára 
való jelentkezéskor kell benyújtani. 

A PONTSZÁMÍTÁS SZABÁLYAI A FELVÉTELIHEZ: 

A hozott pontokat az 5. a 6., és a 7. osztályos év végi, valamint a 8. 
osztályos félévi osztályzatok átlagának 10-szerese adja (magyar, 

történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia). 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek a budakeszi lakosok és azok, 
akiknek idősebb testvére ide jár. 

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS 
HATÁRIDŐK 

2021. november 6. Iskolánk nyílt napja: ebben a tanévben elmarad, digitális ismertető 
anyagot küldünk az iskolánknak 

2021. december 3.  Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára 
2022. január 22.  Központi írásbeli felvételi vizsga (1000-1200) 
2022. január 27.  Pótló központi írásbeli felvételi vizsga (1400) 

 (A pótló vizsgán csak az vehet részt, aki a rendes vizsgáról betegség 
miatt, vagy neki fel nem róható okból maradt távol. Az igazolást be 
kell mutatni.) 

2022. január 28.  Az írásbeli dolgozatok megtekintése és az értékelő lapok átvétele 
(800– 1600) 

2022. január 31.  Jogorvoslati lehetőség biztosítása; észrevételek fogadása, 
továbbítása: - kizárólag az útmutatótól eltérő értékelés esetén – 
írásban észrevétel tehető az iskola igazgatójának címezve. (800– 1600) 

2022. február 07. A tanulók írásbelijének eredményéről küldött értesítés határideje  
2022. február 18. Felvételi jelentkezési határidő  
2022. március 16.  A hozzánk jelentkezett tanulók felvételi jegyzékének nyilvánosságra 

hozása az iskolában és a honlapunkon 
2022. március 21-22.  A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2022. április 22.  Felvételt nyert tanulók felvételi jegyzékének közzététele a 

honlapunkon 
2022. április 28.  Értesítések megküldése 
2022. június 23.  Beiratkozás (900 – 1200) 

 

A felvételivel kapcsolatos tudnivalók olvashatók az iskola honlapján: 

nsjg.budakeszi.hu 

 

a tanulmányi 

terület kódja 

évfolyamok 

száma 
tanulmányi terület létszám 

I. idegen 

nyelv 

II. idegen 

nyelv 

5001 5 
öt évfolyamos, 

emelt szintű nyelvi képzés nyelvi 
előkészítő évfolyama - haladó német 

16 haladó német angol 

5002 5 

öt évfolyamos, 

emelt szintű nyelvi képzés nyelvi 
előkészítő évfolyama - angol 

48 angol 
német 

vagy spanyol 

5001 intenzív nyelvi képzés – haladó német 

5002 intenzív nyelvi képzés – angol (tudásszint szerinti csoportok) 

központi írásbeli matematika 50 pont 

központi írásbeli magyar nyelv 50 pont 
 

hozott pontok 50 pont 

  összesen: 150 pont 

 

2021/2022 

Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium 
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 Felvételi tájékoztató 

Nyílt nap:  

A járványügyi helyzet miatt az információk a 

honlapunkon találhatók: 

http://nsjg.budakeszi.hu 

 

 

http://nsjg.budakeszi.hu/

