
FELVÉTELI ELJÁRÁS 
MENETE 



AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 
Felvételivel kapcsolatos friss információk az Oktatási Hivatal 

oldalán (oktatas.hu) találhatóak meg. 

 



Honlapunkon (www.avasi.hu) is nyomon követhetik a 
felvételivel kapcsolatos teendőket, határidőket. 

AKTUÁLIS INFORMÁCIÓK 

http://www.avasi.hu/


 

A középfokú felvételi eljárás során kétszer szükséges 
jelentkezési lapot benyújtani: 

 

1. először a központi írásbeli felvételi vizsga előtt, 

2. másodszor, mikor a megjelölni kívánt iskolák 
tagozatára/tagozataira jelentkezik a diák. 

 

A jelentkezési lapon kérünk telefonszámot és e-mail címet is 
feltüntetni, hogy probléma, kérdés esetén felvehessük a 
kapcsolatot a családdal. 

 

JELENTKEZÉSI LAPOK 



A központi írásbeli felvételi vizsgát a felvételiző  
egy általa választott középiskolában írja meg. 

 
Jelentkezési határidő: 2021. december 3. 

 
A jelentkezési laphoz az SNI, BTMN tanulók esetében  

a szakértői véleményt és a szülői kérelmet csatolni 
szükséges. 

 
Az írásbeli felvételi vizsga időpontja:  
2022. január 22. (szombat) 10.00 óra 

Érkezés 30 perccel korábban.  
Külön értesítést az írásbeli vizsgáról nem küldünk. 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 



 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2022. január 27. (csütörtök) 14.00 

A betegségről orvosi igazolás bemutatása szükséges. 

 

A központi írásbeli felvételi megtekintésének és 
az értékelőlapok átvételének várható időpontja: 

2022. január 26. 

 

 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI 



2022. február 18-ig kell megküldeni  
a jelentkezési lap(ok)at és az értékelő lap 

fénymásolatát a kiválasztott 
középiskolá(k)ba, mellyel egyidejűleg a 

tanulói adatlapot Győrbe  
az Oktatási Hivatal címére  

kell eljuttatni. 

TAGOZAT(OK)RA JELENTKEZÉS 



Tanulmányi eredmények feltüntetése: 

A jelentkezési lapon a hozott pontszámok számítása 
miatt a tantárgyak eredményeit feltüntetni szükséges. 
Ezek a legtöbb tagozatnál (magyar nyelv, irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv).  

Eltérés a rajz és biológia tagozatoknál van, itt a 
történelem eredmény helyett a rajz, illetve a biológia 
osztályzat rögzítése szükséges. 

TAGOZAT(OK)RA JELENTKEZÉS 



Szóbeli felvételi időpontja: 

2022. február 24-25. 
 

A szóbeli felvételire behívót nem küldünk, a beosztást 
jelentkezési határidő lejárta után a honlapon tesszük közzé, 
legkésőbb február 23-ig. 

 

Amennyiben egy másik iskolában is a fenti napok 
valamelyikén tartják a szóbeli felvételit, kérjük, előre jelezzék 
nekünk e-mailben (titkarsag@avasi.hu), hogy a beosztásnál 
figyelembe tudjuk venni és az időpontütközést el tudjuk 
kerülni. 

 

SZÓBELI FELVÉTELI 

mailto:titkarsag@avasi.hu
mailto:titkarsag@avasi.hu
mailto:titkarsag@avasi.hu


Minden tagozatunknál szükséges szóbeli vizsgát tenni. 

 

SZÓBELI FELVÉTELI 

Tagozatkód Tanulmányi terület Tagozat rövid megnevezése Szóbeli 

1300 
általános kerettantervű képzés emelt szintű 

nyelvoktatással 
hatosztályos magyar, matematika 

8000 
német nyelvi előkészítő évfolyam  

+ 4 évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzés 
német kéttan. (kezdő) angol nyelv 

8100 

francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos általános 

kerettantervű képzés emelt szintű francia nyelvoktatással, 

emelt óraszámú angol és történelem oktatással 

francia nyek angol nyelv 

7800 
általános kerettantervű képzés  

emelt szintű német nyelvi képzés 
emelt német (haladó) német nyelv 

7900 magyar-angol két tanítási nyelvű képzés angol kéttan. angol nyelv 

8400 
általános kerettantervű képzés  

emelt szintű vizuális kultúra oktatással 
rajz tagozat vizuális kultúra 

8500 
általános kerettantervű képzés  

emelt szintű biológia oktatással 
biológia tagozat biológia 



A 7900 (angol kéttan.),  

8000 (német kéttan.) és  

8100 (francia nyek.)  

tagozatkódú képzéseinkre szóbeli felvételi vizsgát 
angol nyelvből kell tenni, így egy angol szóbeli felelettel 
akár három tagozat szóbeli felvételije is lehetséges, 
ezért célszerű mindhárom tagozatot a kívánt 
sorrendben bejelölni. 

ANGOL SZÓBELI FELVÉTELI 



A 7800-as kódú emelt szintű német nyelvi képzésre a jó 
német nyelvi ismeretekkel rendelkező diákok 
jelentkezését várjuk. Szóbeli felvételi német nyelvből. 

 

A 8000-es kód német nyelvi előkészítő évfolyam + 4 
évfolyamos magyar-német két tanítási nyelvű képzésre 
azok jelentkezzenek, akik még nem tanulták a német 
nyelvet. Szóbeli felvételi angol nyelvből. 

NÉMET NYELVI TAGOZATOK 



2022. március 16-ig 

A felvételi jegyzékünk felkerül a honlapunkra. 

 

2022. március 21-22. 

Tanulói adatlapok módosításának határideje. Módosítás az 
általános iskolákban történik. 

 

2022. április 29. 

A felvételi kiértesítés elektronikus formában történik, ezért 
nagyon fontos a jelentkezési lapon az e-mail cím pontos megadása. 

FONTOS HATÁRIDŐK 


