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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 intézményvezető 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:  
Intézményünkben a 2021/2022-as tanévben négy és hat évfolyamos gimnáziumi képzéseket 
indítunk.   
 
4 évfolyamos gimnáziumi képzések: 
 
Intézményünkben a 2021/2022-as tanévben a diákok az általános képzés mellett ének-
zene, rajz és vizuális kultúra, angol nyelv emelt szintű oktatásban részesülhetnek. 
 
 
 

 

http://www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu/
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0001 4 évf., a kerettantervre épülő helyi tanterv;  
általános 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. Irodalom 

3. Matematika 
4. Történelem 

5. Angol nyelv 

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

 
„Azért választottam a 

Gyakorlógimnáziumot négy 

évvel ezelőtt, mert sok jót 

hallottam róla mind a 

közösség, mind a tanári kar 

és oktatás szempontjából. 

11.-ben a biológiát és az 

angol nyelvet választottam 

fakultációnak, mert 

kereskedelem és marketing 

szakra szeretnék 

továbbmenni. " 

Drinovszki Luca 12. B 

 

 
„Amikor középiskola- 

választás előtt álltam, alig 

ismertem az egri iskolákat. A 

nyílt nap után nem volt 

kérdés, hogy hová fogom 

beadni a jelentkezésemet. A 

Nemzetvédelmi Egyetemen 

szeretnék továbbtanulni, 

ezért a matematika és 

történelem fakultációra járok. 

A tanárok a lehető legtöbbet 

hozzák ki belőlünk.”  

Negrean Dániel 12. B. 

 
„Itt volt időm átgondolni, mit 

szeretnék, miben vagyok 

igazán jó. Versenyszerűen 

sportolok, amit így teljesen 

össze tudok hangolni az 

iskolával. Matek, fizika és 

német fakultációra járok. A 

jövőben is a számokkal 

szeretnék foglalkozni. Ami 

talán a legfontosabb, hogy a 

tanárok maximálisan 

felkészítenek az érettségire.”  

Dohány Vanda 12. B  
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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 vagy 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 képzés jellegzetessége: 
Az ének-zene tagozatot a zenei sokszínűség jellemzi. A tanulmányokban a klasszikus 
zeneelmélet és ének mellett nagy hangsúlyt kapnak a népzenei, a kortárs igényes populáris 
zene és a zenész színház elemei is. 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 

1. Irodalom 
2. Matematika 

3. Történelem 
4. Angol nyelv 

5. Ének-zene 

A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér. 
Az ének-zene tagozatos képzésre jelentkezőknek alkalmassági vizsgán kell részt 
venniük. 
Az alkalmassági vizsga anyaga: 
A jelentkező egyéniségét tükröző két szabadon választott dal (népdal, klasszikus, pop, 
rock, musical, stb.) előadása vagy hangszeres produkció bemutatása. 
Az alkalmassági vizsga nem függ a zenei előtanulmányoktól, képzettségtől, hanem a 
jelentkező általános zenei készségeit és a zene iránti elkötelezettségét méri fel. 
Az alkalmassági vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem alkalmas 
minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem rangsorolható. 
Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési lapjukhoz csatolják a zeneiskolai vagy egyéb zenei 
tanulmányokat igazoló bizonyítványuk másolatát, mentesülnek az alkalmassági vizsga alól. 

 
„Keresztfalvi Bence 
11. A-s diák 
vagyok, és 
gyerekkorom óta 
érdekel a zene, a 
színpad világa, 
ezért is 
választottam az 
Eszterházy Károly 

Egyetem 
Gyakorlógimi ének 
tagozatát. Itt a 
klasszikus alapok 
mellett lehetőségem 
nyílt arra, hogy a 

musicaléneklés technikájával is 
megismerkedjek, sőt az egri Gárdonyi Géza 
Színházban is felléphettem. Aki ezen a 
területen szeretne továbbtanulni, annak a 
legjobb választás az EKE GIMI!” 

„Lukácsi Boldizsár 
12. A osztályos 
tanuló vagyok, és 
azért szeretem ezt a 
sulit, mert a pop-rock 

stílusom 
fejlesztésében 

maximális segítséget 
kaptam. 

Lehetőségünk nyílt 
számtalan versenyen 

megmérettetni 
magunkat és 
megérezni a siker 
ízét. Igazi családias 

hangulat, nagyszerű közösség jellemzi az 
órákat és a délutáni kórusfoglalkozásokat is. 
Neked is itt a helyed!” 
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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 vagy 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.  
 
Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 
1. Irodalom 
2. Matematika 

3. Történelem 
4. Angol nyelv 

5. Rajz és vizuális 
kultúra 

 
A szóbeli felvételi: általános elbeszélgetés, mely nem tantárgyi tudást mér. 
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 vizsgán pontszám nem szerezhető, csak az alkalmas illetve nem alkalmas 
minősítés. A nem alkalmas minősítésű tanuló az adott képzésre nem rangsorolható. 
 

 
„Én a rajzot tanulom heti 4 
órában Mivel ez a tantárgy 
időigényes, így nyugodtan 
kidolgozhatjuk a 
feladatainkat. Tanáraink 
maximálisan felkészítenek 
minket a felvételihez kellő 
tudásra. A Rajz OKTV-n 
országos 30. helyezést 
értem el. Én személy szerint 
a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemre szeretnék 
jelentkezni, a restaurátor 
szakra”. 
Erős Szabina Zelma 12. A 

 
 
 
 
 

 
„Kellemes az iskolánk 
légköre. Minden tanuló 
megtalálja az útját, így a 
művészetek iránt érdeklődők 
is. Egy osztályban tanulnak 
a rajz és ének tagozatos 
diákok. Sokszor dolgozunk 
együtt. Például egy 
kiállításunkon a 
kamarakórus ad elő műsort 
a megnyitón. Jó érzés, ha az 
alkotásom szerepel egy 
kiállításon, amiket együtt 
rendezünk 
művésztanárainkkal." 
Kovács Anna Petra 12. A 
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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. Irodalom 
2. Magyar nyelv 

3. Matematika 
4. Történelem 

5. Angol nyelv 

 
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 

 

 
„Sok jót hallottam az 
iskoláról, ez fontos volt 
nekem, mert év közben 
költöztünk Egerbe. Az 
angolórákon kis létszámban 
tanulunk, így sokkal 
hatékonyabb, több időnk van 
átvenni egy anyagot, bátran 
kérdezhetünk. Idén év végén 
előrehozott középszintű 
érettségire készülök. Az 
angol mellett a németet is 
magasabb óraszámban 
tanuljuk, így 12.-ben abból is 
tudok majd érettségizni, akár 
emelt szinten is. Az 
egyetemi éveimet is 
Egerben tervezem.” 
Mohos Liza 10. C 

 

 
„Azért választottam ezt az 
iskolát, mert a nővérem, aki 
mára már gépészmérnök, is 
idejárt, és csupa jót mesélt 
róla, a tanárokról és a 
diákokról is. Az angol mellett 
nagyon érdekel a fizika 
gyakorlati része. Egy, az 
Aventics által meghirdetett 
versenyen első helyezést 
értem el, mely egy nagyon jó 
hangulatú kirándulást 
jelentett az osztályomnak. A 
másik versenyt az 
Egyetemünk szervezte, ahol 
második helyezést 
szereztem.” 
Nagy Gergő 10. C 
 

 

 
Már 10. éve tanulok a 
Gyakorlóiskolában. 
Ismertem az 
osztályfőnökömet, mert 
korábban kézilabdáztam, ő 
pedig edzősködött. Az angol 
tagozaton szerettem volna 
fejlődni, mert általános 
iskolában nem tartoztam a 
kiemelkedően jók közé. Idén 
viszont már az előrehozott 
érettségire készülök. Még 
nem tudom pontosan, mivel 
szeretnék foglalkozni a 
jövőben, de szeretnék 
Egerben, az Egyetemen 
maradni.” 
Nagy Alexa 10. C 
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6 évfolyamos gimnáziumi képzés: 
Eger városból és körzetéből várjuk azokat a jó képességű, tehetséges diákokat, akiknek 
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, emelt szintű 
érettségire. 
 

Az általános iskolai tanulmányi eredményből számított felvételi pontoknál kétszeres 
szorzóval figyelembe vett tárgyak: 
1. 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 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 0005 tagozatkódnál megadottakkal megegyeznek. 

 

 
„Én már kilenc éve járok az 
Eszterházy Károly 
Gyakorlóiskolába. Kis elsős 
koromban is biztosan 
tudtam, hogy ez lesz 
számomra a tökéletes 
iskola, mivel jobbnál jobb 
lehetőségeket nyújt, és 
sokszínű választéka a 
nyelvoktatásban olyan 
ajtókat nyit meg előtted, 
amikről álmodni sem mertél 
volna eddig. Idén már 
letettem a B2-es szintű 
angol nyelvvizsgámat. A 
bakancslistám következő 
pontjai a középszintű és az 
emelt angol érettségi.” 
Hargitai Luca 9. C 

 
„Ötödikes korom óta tanulok 
a Gyakorlóban. Anyukám és 
a testvére is idejártak, így ez 
már családi hagyomány. A 
kisgimibe emelt óraszámban 
angolt tanulok. Nyáron már 
megszereztem az angol 
középfokú nyelvvizsgát. 
Jövő tavasszal középszintű 
érettségire készülök, majd 
jöhet az emelt szintű is. 
Később németből is 
szeretnék nyelvvizsgát tenni. 
A tanáraink mindent 
megtesznek, hogy előbbre 
jussak az életben.” 
Szabó László 11. C 

 
„Az Eszterházy Károly 
Gyakorlójának kisgimis 
tagozatáról először 
családtagjaim által hallottam. 
Milyen gimnazistának lenni 
már 7.-es koromtól? Mikor 
felvettek a gimnáziumba, 
óriási büszkeséggel töltött el, 
hogy én is eszterházys diák 
lehetek. Úgy érzem, egyik 
legjobb döntésem volt ezt az 
iskolát választani. Minden 
leendő kisgimnazistát vár 
szeretettel az Eszterházy 
Károly Gyakorlóiskola és 
természetesen mi, 9. C 
osztályos tanulók is!” 
Kovács Blanka 9. C 
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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 2021/2022-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. 
 

 A 0005. tagozatkód 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 
jegyeit. 

 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. 
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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. 

 

Jelentkezési határidő a központi írásbeli felvételi vizsgára: 2020. december 04. 
 
Jelentkezési lapok a központi írásbeli felvételi vizsgára letölthetők az intézmény 
honlapjáról, illetve az iskolában is átvehetők, és ide kell közvetlenül benyújtani. 
 

Központi írásbeli vizsgák ideje:  
2021. január 23. 10.00 óra (6 évf. és 4 évf. gimnáziumba jelentkezők) 

 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák ideje: 

2021. január 28. 14.00 óra (4 évf. és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 

A felvételi jelentkezési lapok beadásának határideje: 2021. február 19. 
 

Kérjük a jelentkezési laphoz csatolják a központi írásbeli vizsga eredményét! 
 

Szóbeli vizsga ideje:  
 
1. nap 2021. február 27. (szombat) 10.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők)
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
2. nap 2021. március 4.(csütörtök) 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 
3. nap 2021. március 11. (csütörtök) 14.00 óra (4 és 6 évf. gimnáziumba jelentkezők) 
 (rajz és ének tagozat esetén alkalmassági vizsga is) 
 

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

 

Beiskolázási tájékoztató /nyílt nap/: 

A járványügyi helyzetre való tekintettel nyílt napot nem szervezünk. Az iskolánk 

honlapján (www.gyakorlo.uni-eszterhazy.hu) a felvételi információk menüpontban 

minden tagozatról található egy-egy videó az alábbiak szerint: 

Tagozatismertető 

Tanóra-betekintő 

Diákvélemény 

 
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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Diákélet a Gyakorlógimnáziumban: 
 

 
„Iskolánk méltán viselheti az 
Élménysuli nevet. Itt annak 
ellenére, hogy szigorral és 
magas elvárásokkal állnak 
hozzánk tanáraink, rengeteg 
szórakoztató és élményekkel 
teli program szokott lenni. 
Nagyon jó tanár-diák 
kapcsolatok vannak 
iskolánkban, így nyugodtan 
fordulhatunk problémáinkkal 
hozzájuk. 3. éve vagyok 
DÖK tag, idéntől pedig DÖK 
elnök is, ami egy remek 
lehetőség, hiszen még egy 
nagyszerű közösség tagja 
lehetek. Ez felelősségteljes 
munka, mert javarészt mi 
bonyolítjuk le a 
rendezvényeket, és tartjuk 
fent a kapcsolatot a diákok 
és az intézmény között.  
A jövőben gazdasági 
menedzser szeretnék lenni, 
később pedig szeretnék 
elvégezni egy 
rendezvényszervezői 
tanfolyamot is.” 
Köteles Vivien 11. C 

 
„2016-ban jöttem az 
Eszterházyba angol 
tagozatra. Itt emelt 
óraszámban tanuljuk az 
idegen nyelveket. Két éve 
vagyok a diákönkormányzat 
tagja, és elképesztő, hogy 
milyen jó a közösség és az 
összetartás. Azért lettem 
DÖK-ös, mert szeretek 
tevékenykedni és szeretem 
megszervezni a többiekkel 
együtt az iskolai 
programokat, és mind 
emellett még annak is 
örülök, hogy én lehetek az 
iskola rádiósa. Jó látni, 
amikor néha kimegyek az 
udvarra, hogy a gyerekek 
táncolnak a zenére, amit 
lejátszok nekik. Mindenkinek 
ajánlom az Eszterházyt, hisz 
tanáraink jól képzettek, 
ezáltal magas színvonalú az 
oktatás, melynek 
köszönhetően a 
továbbtanulási esélyek 
magasabbak!” 
Nováki Máté 11. C 

 
„Azért ajánlom az 
Eszterházy Gyakorlóiskolát, 
mert rengeteg érdekes 
program színesíti 
tanéveinket. Ilyen például a 
gólyabál, a keringő, a 
diáknap és a gombavató. 
Minden évben szervez az 
iskola két papírgyűjtést is, 
hogy élhetőbbé és szebbé 
tehessük környezetünket. 
Azért választottam az angol 
tagozatot, mert ma már a 
nyelvtudás elengedhetetlen, 
és itt kiváló pedagógusoktól 
sajátíthatom el az idegen 
nyelveket. Azért vagyok 
immár 4. éve 
diákönkormányzati 
képviselő, mert szeretek 
hozzájárulni az iskola 
sikereihez, szívesen veszek 
részt programok 
szervezésében, 
lebonyolításában. Nagyon jó 
a légkör a DÖK-ben, 
szeretjük segíteni egymást. 
Továbbtanulás tekintetében 
szeretnék az EKE-re 
felvételt nyerni.” 
Pallagi Eszter 12. C 
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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, aki a 7. évfolyam év végi és 8. évfolyam félévi értesítőjében a 
kötelező érettségi tárgyakból (magyar, történelem, matematika, angol nyelv) minimum 
4,00 átlaggal rendelkezik 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/

