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Az intézmény neve: Eszterházy Károly Egyetem 
Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola 
és Pedagógiai Intézet 

 
Címe, telefonszáma: 3300 Eger, Barkóczy út 5. 
 36/413-654; 36/413-976 
 
Az igazgató neve: Légrádiné Kőházi Timea 
 
E-mail cím: gyak@uni-eszterhazy.hu 
 
Honlapcím: www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu  
 
Az intézmény egyedi kódja: OM: 200679 
 
A pályaválasztási felelős neve:  Bátori Gabriella, igazgatóhelyettes  

gimnáziumi képzés: Eger, Barkóczy u 5.  
Telefon: 36/413-635, 36/413-976 
E-mail: gim@uni-eszterhazy.hu 

 

 

Az intézmény képzési szerkezete:  
Az intézményünkben a 2020/2021-as tanévben négy és hat évfolyamos gimnáziumi 
képzéseket indítunk.   
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzések: 
 
Az intézményünkben a 2020/2021-as tanévben a diákok az általános képzés mellett ének-
zene, rajz- és vizuális kultúra, informatika és angol nyelv emeltszintű oktatásban 
részesülhetnek. 
 
 
Az intézményen belüli szakok azonosító kódjai: 

 

 

0001 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  
normál oktatás;  
 
Első idegen nyelv az angol, második idegen nyelv a német. 
 
Az általános képzést választók a jelentkezés időpontjában még nem feltétlenül 
rendelkeznek konkrét elképzelésekkel, irányokkal a gimnáziumi 
tanulmányokról. Számukra a szabadon választott időkeret ad lehetőséget az 
egyes tantárgyak művelődési anyagának mélyebb megismerésére. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar nyelv 
2. Magyar irodalom 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér 
fel. 

http://www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu/
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0002 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv; 
emelt szintű oktatás ének-zene tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol,  
Választható második idegen nyelvek: német és francia 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a 
második idegen nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a 
tanuló döntésével. 

 
Az ének-zene iránt elkötelezett tanulók emelt szintű képzést választhatnak, 
ahová a bekerülésnek nem feltétele a zeneiskolai vagy egyéb zenei 
előtanulmány vagy képzettség. Itt is, mint ahogy minden tagozatos 
képzésünkön, a tanulók a gimnáziumi program szerint haladnak.  
 
A képzéshez alapfokú művészeti oktatás is kapcsolódik, ahol elsősorban az 
egyéni fejlesztésre helyezünk hangsúlyt.  
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Ének-zene 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér 
fel. 
 
Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán 
kell részt venniük. 
Az alkalmassági vizsga anyaga: 

 

Kritériumok Igen Nem 

Tudjon a tanuló egy - legalább oktáv hangterjedelmű 
- népdalt és műdalt 
- az általa választott hangmagasságban 

  

- tiszta intonációval, pontos ritmusban    

- a stílus által megkövetelt előadásban bemutatni   

Legyen képes  rövid dallam visszaéneklésére.   

Ismerje a szolmizációs hangokat, kézjelüket.   

Ismerje a hangok ábécés neveit.   

 
Bármelyik kritériumra adott „nem” értékelés a nem alkalmas minősítést jelenti. 
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem 
alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem 
rangsorolható. 
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0003 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  

emelt szintű oktatás rajz és vizuális kultúra tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol,  
Választható idegen nyelvek: német és francia. 
A választható idegen nyelvek esetében az iskola határozza meg a 
második idegen nyelvet, amely nem minden esetben eshet egybe a 
tanuló döntésével. 

 
A rajz és vizuális emelt szintű képzést választók számára gimnáziumunk a 
vizuális kultúra magas szintű oktatását, a különböző képzőművészeti 
technikák elsajátítását biztosítja. Itt sem feltétel az ezen irányú 
előtanulmány.  
A felvett tanulók bekapcsolódnak az alapfokú művészeti oktatásba, ahol 
tovább fejleszthetik a gimnáziumi tagozatos képzésben megszerzett 
ismereteiket. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Rajz és vizuális kultúra 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér 
fel. 
 
A rajz és vizuális kultúrára jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell 
részt venniük. 
Az alkalmassági vizsga anyaga: 
 
A tanuló készítsen tanulmányrajzot egy adott csendéleti beállításról A/3-as 
méretben. 
 
Az alkalmassági vizsgarajz feleljen meg a feladat jellege szerint a következő 
kritériumoknak: 

 

Kritériumok Igen Nem 

- adott nézőpont, helyes 
szemmagasság 

  

- valós arányok   

- az adott fényviszonyok   

- a fennálló formakapcsolatok 
szerinti szerkezet ábrázolása 

  

- a kompozíció   

- a konkrét tónus-, illetve 
színviszonyok megragadása 

  

 
Bármelyik kritériumra adott „nem” értékelés a nem alkalmas minősítést jelenti. 
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem 
alkalmas minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem 
rangsorolható. 
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0004 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  

emelt szintű oktatás informatika tantárgyból;  
Első idegen nyelv az angol, második idegen nyelv német. 
 
Az informatika emelt szintű képzést választók két tanév alatt teljesítik a 
középszintű érettségire való felkészülés anyagát. Így a 10. évfolyam végén 
vagy azt követően bejelentkezhetnek előrehozott érettségi vizsgára. A 
továbbiakban az emelt szintű érettségi vizsgára készíti fel a tagozatos 
diákokat az emelt szintű oktatás. 
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Matematika 
3. Történelem 
4. Angol nyelv 
5. Informatika 

 
A szóbeli felvételi megadott témakörei: 

1.  A gépház belsejében lévő számítógép alkatrészek (merevlemez, 
memória stb.) és a számítógéphez kapcsolódó perifériák (Pl.: 
billentyűzet, monitor, nyomtató stb.).  

2.  A számítógép tulajdonságai, paraméterei és az internet kapcsolat 
jellemzői.  

3.  Az internethasználat – hasznos tartalmak, keresési technikák. 
4.  A számítógépes vírusok, a védekezés lehetőségei.  
5.  A számítógépes kapcsolattartás módjai, előnyei és hátrányai. 
6.  A közösségi portálok előnyei és hátrányai.  
7.  Az „okostelefonok” lehetőségei.  
8.  Mindennapi használatos programok.  
9.  Grafikai programok.  
10.  A túlzott számítógép illetve internet használat hatásai.  

 
 
0005  4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  

emelt szintű oktatás angol nyelvből; 
Első idegen nyelv az angol, második idegen nyelv német. 
 
A képzésre azon tanulókat várjuk, akik már tanulták a nyelvet, elkötelezettek 
az angol nyelv tanulására és szeretnének három év után előrehozott érettségi 
vizsgát tenni középszinten, majd a képzés végén emelt szinten. 

 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Magyar nyelv 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 
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A szóbeli felvételi megadott témakörei: 

1. Family & Friends, Describing People 
2. Hobbies, Entertainment 
3. Daily Routine 
4. School 
5. Housing, Your Home 
6. Weather 
7. Health & Illnesses 
8. Sports 
9. Traffic & Travelling 
10. Fashion & Clothes 
11. Shopping 
12. Meals, Your Eating Habits 

 
6 évfolyamos gimnáziumi képzés: 
 
Eger városból és körzetéből várjuk azokat a jó képességű, tehetséges diákokat, akik 
érdeklődnek az angol nyelv iránt (4,5 körüli tanulmányi átlaggal rendelkeznek, magatartás és 
szorgalom jegyük minimum jó /4/ és hosszabb távú elképzeléseik között főiskolai, egyetemi 
továbbtanulás szerepel)  

 
 

0011 6 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv alapján; 
emelt szintű képzés angol nyelvből;  
Első idegen nyelv az angol, második idegen nyelv német. 
Célunk az intenzív felkészítés a középfokú nyelvvizsgára, emeltszintű 
érettségire. A második idegen nyelv oktatása a 7. évfolyamon 
tehetséggondozó foglalkozás keretében választható. 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: Magyar irodalom, Magyar nyelv, 
Matematika, Történelem, Angol nyelv 

 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál 
kétszeres szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Magyar irodalom 
2. Magyar nyelv 
3. Matematika 
4. Történelem 
5. Angol nyelv 

 
A szóbeli felvételi: 
A 6 évfolyamos képzésre jelentkezőknél a szóbeli meghallgatáson a tanulók 
matematikai-logikai, olvasási, szövegértési és kommunikációs készségét 
mérjük, valamint egy szabadon választott memoriter (vers, mese stb.) 
elmondását várjuk.  
Angol nyelvből a szóbeli vizsgán beszélgetésre kerül sor 
Az angol szóbeli felvételi témakörei az 05 tagozatkódnál megadottakkal 
megegyeznek. 
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KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VALAMENNYI TAGOZATON KÖTELEZŐ! 
 

A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi írásbelin elért 
eredmények valamint a szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény alapján készül. 

 
A felvételi eljárások formái, módjai, határidők: 

 
A felvételit a 2020/2021-es tanévre az általános felvételi eljárás keretében szervezzük meg a 
4 és 6 évfolyamos képzéseinkre egyaránt. 
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELIT VALAMENNYI TAGOZATON KÉRÜNK! 
 

A felvételi pont három részből tevődik össze: 
 
1. A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: maximum 100 pont. 
 
2. Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított pontok: maximum 50 pont. 

Az egyes kódoknál meghatározott tantárgyak esetében az általános iskola 7. 
évfolyamának végén és a 8. évfolyam I. félévének végén kapott eredményeket vesszük 
figyelembe kétszeres szorzóval (6 évfolyamos képzés esetén 5. évfolyam év végi és 6. 
évfolyam I. félév végi). 
További öt szabadon választott tantárgy jegyeit egyszeres szorzóval számítjuk. Az 
így maximálisan elérhető 150 pontot hárommal osztjuk, így kapjuk meg az általános 
iskolai tanulmányok eredményeiből a maximum 50 pontot.  
A fenti számításba bevont tantárgyakon túl minden további tantárgy jegyeit kérjük 
feltüntetni a jelentkezési lapon! 

3. A szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény: maximum 50 pont. 

 A 0001., 0002., és 0003. tagozatkódok esetén általános elbeszélgetés, mely nem 
tantárgyi tudást mér fel. 

 A 0004., 0005., 0006., tagozatkódok esetén a megadott témakörök alapján szóbeli 
felvételi. 

 

A felvételin elérhető maximális pontszám 200 pont lehet. 

Egyebek: 

 A szóbeli felvételi vizsgára a tanuló hozza magával az általános iskolai 
ellenőrző könyvét. 

 A felvételi rangsor az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központi 
írásbelin elért eredmények, valamint a szóbeli felvételin nyújtott teljesítmény 
alapján készül. 

 A rangsorolás feltétele: a jelentkező a továbbhaladásra, továbbtanulásra 
feljogosító érdemjegyekkel rendelkezzen.  

 Az a jelentkező, aki a szóbeli felvételin nem jelenik meg, nem rangsorolható. 

 A felvétel és beiratkozás feltétele: a záró évfolyam eredményes teljesítése 
minden tantárgy tekintetében. 

A középfokú beiskolázás során azonos pontszám elérése esetén figyelembe veendő 
különleges helyzet: Azonos pontszám esetén különleges helyzetnek számít és előnyt élvez 
az a jelentkező, akinek szülője/ gondviselője az Eszterházy Károly Egyetem főállású 
dolgozója. 
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Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2019. december 06. 
Jelentkezési lapok, a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthetők az intézmény 
honlapjáról, illetve az iskolában is átvehetők és ide kell közvetlenül benyújtani 
 

A felvételi jelentkezési lapok beadásának határideje: 2020. február 19. 
 
Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli vizsga eredményét! 
 

Központi írásbeli vizsgák ideje:  
2020. január 18. 10.00 óra (6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők) 

 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 

2020. január 23. 14.00 óra (4 évf. és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 

Szóbeli vizsga ideje:  
 
1. nap 2020. február 29 (szombat). 10.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők)
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
2. nap 2020. március 4.(szerda). 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
3. nap 2020. március 11. (szerda). 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 

A szóbeli vizsgára való bejelentkezés regisztráció köteles! 
Regisztrálni az iskola honlapján (www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu) lehetséges. 

 
 
 

Beiskolázási tájékoztató /nyílt nap/: 

2019. november 19. 10 órától (6 évfolyamos gimnázium) 

2019. november 22. 10 órától (4 évfolyamos gimnázium) 

2019. december 04. 10 órától (4 évfolyamos gimnázium) 

 
 
A beiskolázással kapcsolatos információk megtekinthetők, iskolánk bejárati 
hirdetőjén, illetve intézményünk honlapján: www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu 
 
Oktatott idegen nyelvek: angol, német, francia. 
 
Fakultáció, érettségi felkészítés: A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire történő 
felkészítést biztosítunk a tanuló választásának megfelelően, lehetőségeink szerint. 
 
Kollégiumi elhelyezés: Iskolánk nem rendelkezik önálló kollégiummal. A tanulók a városi 
kollégiumokban nyernek elhelyezést a tanuló és a szülő döntésének megfelelően. 
 
 

http://www.gyakorlo.uni-eger.hu/
http://www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu/
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Az Eszterházy Gyakorlóiskola általános iskolai tanulóinak továbbhaladása 
tehetséggondozó képzésünkben (6 évfolyamos gimnáziumi képzés) 
 

a) A 6. évfolyam befejezését követően lehetőséget biztosítunk a legtehetségesebb 
tanulóinknak az angol nyelvi emelt szintű kisgimnáziumos képzésbe való 
bekapcsolódásra. 
 

b) A programba azok a tanulók kapcsolódhatnak be központi írásbeli felvételi nélkül, 
akik az 5. évfolyam végén és a 6. évfolyam I. félévének lezárásakor is legalább  
4,5–es tanulmányi eredménnyel rendelkeznek (minden tantárgyra kivetített 
tanulmányi átlag) vagy a kötelező érettségi tárgyakból (magyar, történelem, 
matematika, angol nyelv) 4,00 feletti átlaggal rendelkeznek, és másik középiskolába 
nem adtak be jelentkezési lapot. Azok, akik a fenti kritériumnak nem felelnek meg az 
általános felvételi eljárásban meghatározottak szerint kerülhetnek be a képzésre. 
 

c) Azonos tanulmányi eredménnyel rendelkezőknél az idegen nyelvi teljesítmény és a 
szóbeli elbeszélgetés alapján születik döntés. 
 

 
Az Eszterházy Gyakorlóiskola általános iskolai tanulóinak továbbhaladása  
4 évfolyamos gimnáziumi képzésünkben 
 

a) Iskolánk azon tanulója, akinek 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi értesítőjében 
a kötelező érettségi tárgyakból (magyar, történelem, matematika, angol nyelv) 
minimum 4,00 átlaggal rendelkeznek vagy a minden tantárgyra vetített tanulmányi 
átlaga nagyobb, mint 4,00 és más iskolába nem adott be felvételi lapot, iskolánk 
gimnáziumában folytathatja tanulmányait. 
 

b) Az emelt szintű képzés szerinti folytatás esetén az emelt szinten tanulni kívánt 
tantárgyból az a) pontban meghatározottakon túl legalább 4 (jó) – rajz esetében 5 
(jeles) –, érdemjeggyel kell rendelkezni a 7. évfolyam végi és a 8. évfolyam félévi 
értesítőjében. 
 

c) A 9. évfolyam felvételi keretéből csak az a) és b) kritériumoknak megfelelő diákok 
számán túli férőhelyek tölthetők fel az általános felvételi eljárásban. 
 

d) Azon tanulóink, akik az a) és b) bekezdésben foglaltakat nem teljesítik, az általános 
felvételi eljárásunk szerinti elbírálásban részesülnek. 

 

Az intézmény hivatalos felvételi tájékoztatója megtalálható a KIFIR honlapján és az 

iskola honlapján: www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu/
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ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉS 

 

Az Eszterházy Károly Egyetem Gyakorlóiskolájában 2003-tól működik érettségire épülő 
kétéves OKJ-s szakképzés. Tanulóink nem csak Egerből és közvetlen környékéről, hanem 
az egész ország területéről érkeznek. 

Célunk olyan szakemberek képzése, akik átfogó szakmai ismeretekkel rendelkeznek, 
amelyek képessé teszik őket alkotói feladatok megoldására, vagy arra, hogy kivitelezési 
feladatokat önálló vállalkozóként is megoldjanak, valamint tanulmányaik folytatására a 
különböző főiskolákon, egyetemeken. 

A 2020/2021-as tanévben két szakképesítést hirdetünk meg. A jelentkezők megfelelő 
száma alapján indítjuk nappali rendszerű képzésünket. 

 Grafikus OKJ 54 211 04 

 Mozgókép és animáció készítő OKJ 54 213 03 

Felvételi információk: 

A képzés az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmai végzettség megszerzésére 
készít fel. 

 A képzés ingyenes. 

 Felvételi korhatár: 25. életév.  

A beiskolázás feltétele: 

 érettségi bizonyítvány 

 egészségügyi alkalmasság 

Felvételi vizsga nincs, felvételi elbeszélgetést tartunk. 

A jelentkezés módja: 

Az iskola által kiadott jelentkezési lapon történik, beszerezhető az iskolában személyesen, 
vagy letölthető a szakképzés honlapjáról. 

A jelentkezési határidő: 2020. június 22. 

Felvételi eljárás: 2020. július 07. 

Pótfelvételire jelentkezés határideje: 2020. augusztus 18. 

Pótfelvételi eljárás: 2020. augusztus 27  

Postacím: 3300 Eger, Bartók tér 4. 

gyak@uni-eszterhazy.hu 

Jelentkezési lap letölthető a szakképzés honlapjáról! www.mozgokep-animacio-grafika.hu  

Amennyiben ajánlatunk elnyerte tetszését, és szeretne egy jó csapat tagjaként versenyképes 
szakmát szerezni, várjuk jelentkezését! 

 

mailto:gyak@uni-eszterhazy.hu
http://www.mozgokep-animacio-grafika.hu/

