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Általános felvételi információk 

 

Számunkra a legfontosabb a nevelve növelés! Minden fiatal fontos és értékes! 

 Célunk  

 a fiatalok keresztény hitének elmélyítése,  

 a diákok felsőoktatásban történő tanulmányaik folytatásának elősegítése, 

 idegen nyelvi kompetenciájuk fejlesztése, 

 a szakmai képzésekben a továbbtanulás mellett a szakmai készségek megalapozása, 

 informatikai ismereteinek magas szintre emelése, 

 nemzetközi projektekbe való bevonása. 

 Minden osztályunk különböző specialitással bír.  

 Technikusi osztályainkban végző diákok az érettségi bizonyítvánnyal szakképesítést igazoló 

bizonyítványt kapnak. 

 

Iskolánk a 2020/2021-es tanévben a következő képzéseket indítja: 

kód képzés megnevezése képzés hossza  specialitása 

0001 Nyelvi előkészítő + gimnázium 

(angol vagy német) 

1 + 4 év emelt idegen nyelvi óraszám, 

kötelező nyelvvizsga, ECDL vizsga 

lehetőség 

0002 Digitális gimnázium  4 év digitális tananyag, tankönyv, emelt 

angol nyelv óraszám, saját 

tulajdonú számítógép használata 

0003 Két tanítási nyelvű turisztikai 

technikum (angol) 

1 + 5 év emelt idegen nyelvi óraszám, 

kötelező nyelvvizsga, hazai és 

külföldi szakmai gyakorlat, 

kétnyelvű érettségi, turisztikai 

technikus szakképesítés 

0004 Nyelvi előkészítő + európai 

közgazdasági technikum 

1 + 5 év emelt idegen nyelvi óraszám, 

kötelező nyelvvizsga, Európai 

Gazdasági Bizonyítvány, pénzügyi-

számviteli ügyintéző szakképesítés 

0005 Logisztikai technikum 5 év szakmai tantárgyak, hazai és 

külföldi szakmai gyakorlat, 

logisztikai technikus szakképesítés 

http://www.ekszi.sulinet.hu/


Képzéseink jellemzői: 

 

 A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzéseinkben (0001, 0003 és 0004 kódokon induló képzések) 

a közös nyelvi előkészítő év után lehetőség van az osztálytípusok közötti váltásra. 

 A nyelvi csoportok kialakítása tudásszint szerint történik. 

 Kis létszámú csoportok matematikából, informatikából, idegen nyelvből. 

 Iskolánk ECDL vizsgaközpont. Informatika órákon az előrehozott érettségire való felkészítés mellett 

ECDL vizsga lehetőség.  

 A 11-12. évfolyamon fakultáció választás a felsőoktatásban való továbbtanulás érdekében. 

 Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok jellemzik iskolánkat. Az Európai Uniós projektekbe való 

bekapcsolódással nyelvi és szakmai készségek fejlesztésére nyílik lehetőség. 

 

Részletesen, az induló osztályokról: 

 

A nyelvi előkészítő osztályainkba (0001, 0003 és 0004) járó tanulók 

 heti 16-18 órában, csoportbontásban tanulják az első idegen nyelvet amely angol vagy német, 

 legkésőbb a 11. év végére középfokú nyelvvizsgát, valamint előrehozott érettségi bizonyítványt 

szerezhetnek idegen nyelvből, 

 már az első évben tanulnak második idegen nyelvet: angol, német, francia, orosz és olasz nyelveket, 

 kiscsoportos foglalkozások és anyanyelvi tanárok segítik az idegen nyelv minél alaposabb elsajátítását. 

 Origó referenciaiskola lévén, lehetőséget kapnak ingyenes próbanyelvvizsgán való részvételre. 

 A magas informatika tanórák száma lehetőséget biztosít előrehozott informatika érettségi vizsga 

megszerzésére. 

 

0001 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi képzés – 4 évfolyam + 1 évfolyam nyelvi 

előkészítő 

Elsősorban felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését várjuk. 

 Közép-, felsőfokú nyelvvizsga, előrehozott idegen nyelvi és informatikai érettségi megszerzésének 

lehetősége, 

 a 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű képzést biztosítunk a továbbtanulás irányának megfelelően 

bármely tantárgyból, 

 egyéni felkészítések, szakkörök biztosítják a tehetséggondozást, 

 a tanórai kereteken túl, a művészet különböző ágai iránt érdeklődő tanulóink kibontakoztathatják 

képességeiket a diákszínpadunk és az énekkarunk foglakozásain, előadásain. 

 

0002 Digitális gimnáziumi osztály - 4 évfolyamos képzés 

Elsősorban felsőoktatásban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését várjuk. 

 Digitális osztálymenedzsment,  

 digitális tananyag, tankönyv, feladatlapok 

 egyéni fejlődés nyomonkövetése jellemzi az oktatást. 

 Kiemelt szerepet kap az angol nyelv oktatása, a nyelvvizsgabizonyítvány megszerzése, 



 előrehozott idegen nyelvi és informatikai érettségi megszerzésének lehetősége, 

 gépírás oktatása. 

 A 11. évfolyamtól kezdődően emelt szintű képzést biztosítunk a továbbtanulás irányának megfelelően 

bármely tantárgyból. 

 A diákok saját tulajdonú számítógépet használnak. 

 

0003 Két tanítási nyelvű turisztikai technikum– 5 évfolyam + 1 év nyelvi előkészítő (angol) 

Szakirányú felsőfokú tanulmányok és szakképzés megszerzésére irányuló képzés, mely az angol nyelv és a 

szakmai idegen nyelv felsőfokú ismeretét biztosítja. 

 Diákjaink heti 18 órában csoportbontásban tanulják az angol nyelvet, 

 a 10. év végére a célnyelvből középfokú nyelvvizsgát tesznek, 

 első évtől tanulnak második idegen nyelvet: angol, német, francia, olasz és orosz nyelvet kínáljuk fel. 

A nyelvi előkészítő év után a diákok: 

 az angol nyelv kiemelkedő ismerete mellett szakmai idegen nyelvet is tanulnak, 

 országunk és régiónk fő vonzásterületének megfelelően a turisztikai ágazat szakmai alapjait sajátítják el, 

 hazai és külföldi szakmai gyakorlaton vesznek részt duális képzés keretében, 

 a felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a 11. évfolyamtól emelt szintű felkészítésben 

vehetnek részt. 

 A kétnyelvű érettségi bizonyítványuk a célnyelvből tett emelt szintű érettségi eredményétől függően „C” 

típusú államilag elismert felsőfokú nyelvvizsgával egyenértékű. 

 Turisztikai technikus szakképesítés, 

 ösztöndíj/fizetés lehetősége. 

 

0004 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló európai közgazdasági technikum - 5 évfolyamos képzés + 

1 évfolyam nyelvi előkészítő 

Szakirányú felsőfokú tanulmányok és szakképzés megszerzésére irányuló képzés 

A nyelvi előkészítő év után: 

 Az általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak mellett a közgazdaság ágazatra jellemző 

szakmai orientációt a gazdasági és jogi, pénzügyi, adózási, számviteli alapismeretek és ügyviteli 

ismeretek tantárgyak tanulása biztosítja. 

 A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően 

matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgyakból emelt 

szintű felkészítésben vehetnek részt. 

 Szakmai alapozó tantárgyak angolul és magyarul. 

 Lehetőséget ad az Európai Unió országainak gazdaságát megismerni az EBBD (European Business 

Baccalaureate Diploma) kerettanterve alapján. 

 A tagországok által elismert Európai Gazdasági Bizonyítványt ad a tanulmányi eredménytől függően. 

 Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés,  

 ösztöndíj/fizetés lehetősége. 

 

 



0005 Logisztikai technikum – 5 évfolyamos képzés 

A logisztikai technikus szakma magas szintű elsajátítását, valamint a szakirányú továbbtanulás lehetőségét 

tűzi ki célul. 

 A képzés során általános műveltséget nyújtó közismereti tantárgyak és az idegen nyelv mellett a szakmai 

orientációt a közlekedési ismeretekkel és raktározási ismeretekkel kapcsolatos tantárgyak biztosítják. 

 Hazai és külföldi multinacionális cégeknél töltött szakmai gyakorlaton vesznek részt a diákok duális 

képzés keretében. 

 A felsőoktatásban való sikeres továbbtanulás érdekében a diákok a 11. évfolyamtól kezdődően 

matematika, történelem, idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom valamint szakmai tantárgyakból emelt 

szintű felkészítésben vehetnek részt. 

 Logisztikai technikus szakképesítés, 

 ösztöndíj/fizetés lehetősége. 

 
 
Felvételi eljárás rendje 
 

A felvételi vizsga rendje megegyezik a nyolcadik osztályosok számára szervezendő általános felvételi 

eljárás rendjével. A felvételi elbíráláskor az alábbiakat vesszük figyelembe: 

 Az általános iskolai eredményt a 7. osztály végén és a 8. osztály első félévében magyar nyelv, magyar 

irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv tantárgyakból (25-25 pont). 

 A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszerzett magyar nyelvi és 

matematika írásbeli vizsga eredményét (50-50 pont). A tanuló a központi írásbeli vizsgára való 

jelentkezését a hivatal által e célra kiadott jelentkezési lapon a tanév rendjéről szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott határidőig küldheti meg közvetlenül valamely általa választott, központi 

írásbeli vizsgát szervező intézménybe. 

 A szóbeli meghallgatás eredményét, melyen az általános tájékozottságot szóbeli készségeket vizsgáljuk 

(témakörök megtalálhatók az iskola honlapján: www.ekszi.hu/nyolcadikosok) (30 pont). A szóbeli 

meghallgatás értékelésének szempontjai: megjelenés (3pont), köszönés (2pont), tétel tartalma (10pont), 

nyelvi minőség (10 pont), interakció (5 pont). A szóbeli meghallgatás időpontjáról, vizsgabizottságba 

sorolásáról a jelentkezőt intézményünk tájékoztatja. 

 A rangsort a felvételi eljárás során szerzett pontok alapján állítjuk fel. 

 

 

Fontos időpontok 

 

Jelentkezési határidők:  

2019. december 06. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára. 

2020. február 19. Tanulói jelentkezési lapok továbbítása a középiskolába. 

Írásbeli felvételi vizsga:  

2020. január 18. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák. 

2020. január 23. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. 

Szóbeli felvételi vizsga:  

2020. február 24-26. 14.00 
Helye: Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, 

Gimnázium és Kollégium (3300 Eger, Klapka Gy. út 7.) 

Pályaválasztási napok:  



2019. november 13. 8.00 –12.00 
Előre történő bejelentkezés alapján az érdeklődő diákok az iskola 

bemutatása után játékos, bemutató órákon vehetnek részt. 
2019. november 19. 8.00 –12.00 

2019. november 20. 8.00 –12.00 

Pályaválasztási tájékoztató:  

2019. november 19. 17.00 Igazgatói tájékoztató szülők számára. 

 

  



Tudnivalók SNI tanulók számára: 

 

• Iskolánk alapító okiratában hallássérült (közepes nagyothallásig, hallásukat műtéti úton helyreállított, 

hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált) tanulók és beszédfogyatékos (nyelvfejlődési zavar, 

orrhangzós beszéd, folyamatos beszédzavar) sajátos nevelési igényű diákok integrált nevelését, 

oktatását vállalta.  

• Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő 

jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, 

illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga 

szervezésével alkalmazkodni kell a tanuló adottságaihoz.  

• Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során - a szakértői véleményben foglaltak alapján - az alábbi 

kedvezményekre lehet jogosult: 

 -időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),  

- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői 

vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket 

használhatja a vizsga során),  

- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a 

vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre 

adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).  

• A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell 

igényelni a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A kérelmet és a szakértői 

véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani 

az iskolához. A kérelmet az igazgató bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést 

arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató 

döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. 

• Iskolánkban fejlesztő pedagógus nem áll rendelkezésre egyéb sajátos nevelésű diák befogadására. 

 


