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FELVÉTELI SZABÁLYZAT 

Az intézmény adatai: 

OM azonosító: 034146 

Név: Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium SB3601 

Cím: 8700 Marcali, Petőfi S. u. 16. 

Telefon: 85/510-643 

Honlap: www.berzsenyimarcali.hu,  

E-mail: titkarsag@berzsenyimarcali.hu 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek megfelelően a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium 

tantestülete a felvételi eljárás rendjét az alábbiakban szabályozza:  

 

1. A szabályzat hatálya  

1.1 A szabályzat, a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium 9. évfolyamára jelentkező általános iskolai 

tanulmányaikat befejező magyar és nem magyar állampolgárokra terjed ki.  

1.2. A felvételi eljárás a hivatal által kibocsátott felvételi lapok benyújtásával kezdődik. A felvételi 

lapokat a tájékoztatóban megjelölt módon kell kitölteni. A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium ezen 

szabályzatnak az intézmény honlapján történő közzétételével, az általános iskolákban szervezett 

tájékoztatókon és a nyílt napokon biztosítja a felvételi eljárás megismerhetőségét.  

2. A felvételi eljáráshoz kapcsolódó rendezvények  

2.1. Nyílt napok 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium az intézmény iránt érdeklődő általános iskolás tanulók és 

szüleik számára évente nyílt napokat szervez, ennek során tájékoztatást ad az intézménybe való 

bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető 

szolgáltatásokról.  Az intézmény a nyílt napok időpontját az éves munkatervben feltünteti (az 

eseménytár az iskola honlapján elérhető). 

2.2. Tájékoztatók az általános iskolákban 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium az általános iskolákban – az adott intézménnyel történt 

előzetes egyeztetés alapján - pályaválasztási szülői értekezleteken, illetve a végzős évfolyamok 

osztályfőnöki óráin tájékoztatást ad az intézménybe való bekerülés lehetőségeiről, az iskolában folyó 

oktató-nevelő munkáról és az igénybe vehető szolgáltatásokról. 
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3. A felvételi eljárás rendje:  

3.1. Tagozatkódok:  

 

 

Képzés belső 

kódja 

Évfolyamok 

száma 
Alkalmazott tanterv Oktatás fő jellemzője 

0040 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

általános gimnáziumi 

oktatás 

0041 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás  

német nyelv 

tantárgyból 

0042 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt szintű oktatás  

angol nyelv 

tantárgyból 

0043 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt óraszámú  
természettudományos 

oktatás 

0044 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt óraszámú  

humán 

oktatás 

0045 4 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

emelt óraszámú  

digitális kultúra 

oktatás 

0046 5 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

nyelvi előkészítő évfolyam  

német nyelv 

+4 évfolyamos  

oktatás 

0047 5 
kerettantervre épülő helyi 

tanterv 

nyelvi előkészítő évfolyam  

angol nyelv 

+4 évfolyamos  

oktatás 

 

A képzési területekre vonatkozó egyéb információk: 

Általános tantervű (kód: 0040) évfolyamra jó képességű, szorgalmas, az érettségi után 

felsőoktatásban továbbtanulni akaró, vagy felsőfokú szakképesítést szerezni kívánó diákokat várunk.  

✓ 9-12. évfolyam: I. idegen nyelv: heti 3+3+5+4 óra 

✓ 9-12. évfolyam: II. idegen nyelv heti 3 óra 

Az emelt szintű nyelvi képzést (kód: 0041 vagy 0042) választóknak minden lehetőségük biztosítva 

van arra, hogy felkészüljenek idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgára. A nyelvtudás 

bővítésére jó lehetőséget kínál a jelenleg 3200 kötetes, egyre bővülő német nyelvű, valamint a jól 

felszerelt angol nyelvű könyvtárunk is. A legjobb nyelvismerettel rendelkező tanulóinknak a nyári 

szünetben Németországban biztosítunk lehetőséget kommunikációs képességeik fejlesztésére. Az 

oktatás nem korlátozódik pusztán az idegen nyelv magas szintű elsajátítására, a képzési forma 

célja tetszőleges irányú felsőfokú tanulmányok folytatására való felkészítés. 
✓ 9-12. évfolyam: I. idegen nyelv heti 5+5+6+5 óra 

✓ 9-12. évfolyam: II. idegen nyelv heti 3+4+4+4 óra 

 

 

 

Az emelt óraszámú természettudományos képzésen (kód: 0043) a természettudományi tantárgyak 

iránt érdeklődő jó képességű, kreatív, az összetett tudományos, műszaki, orvosi, tanári, 
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kutató, informatikus, programozó stb. pályára készülő diákokat várjuk. Ebben az osztályban a 

matematika, biológia, kémia, fizika és informatika tantárgyak magas szintű elsajátítását 

kísérletező gyakorlati képzéssel segítjük elő. Mind a négy évfolyamon folyamatosan 

biztosítjuk a biológia, kémia, fizika tantárgyak tanulását. 
9-12. évfolyam: matematika heti 4+4+5+5 óra 

9-12. évfolyam: biológia heti 3+3+2+1 óra 

9-10. évfolyam: fizika heti 2+3 óra 

9-10. évfolyam: kémia heti 3+2 óra 

Az emelt óraszámú humán képzés (kód: 0044) fő célja az emelt szintű érettségire való 

felkészítés, továbbtanulás (pl.: bölcsész, jogász képzés). Nagy hangsúlyt fektetünk a modern 

irodalom és művészetek bemutatására, a történelmi múlt alapos megismerésére, a társadalmi 

törvényszerűségek feltárására. Bevonjuk a média lehetőségeit is, és megismertetjük 

tanulóinkat a filmművészet tantárgyakat érintő alkotásaival is. 
9-12. évfolyam: magyar nyelv és irodalom heti 5+6+6+6 óra 

9-12. évfolyam: történelem heti 3+4+4+5 óra 

 

Az emelt óraszámú digitális kultúra képzés (kód: 0045) azon diákok figyelmébe ajánlott, akik 

informatikai vagy műszaki pályán szeretnének továbbtanulni.  A képzésben résztvevők az 

informatikai ismereteket nemcsak az alkalmazás szintjén sajátíthatják el, hanem az 

algoritmizálás, illetve a programkészítés rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek korszerű 

segédeszközök (pl. LEGO-robot) segítségével. 

9-12. évfolyam: digitális kultúra heti 4+4+4+4 óra 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos német, angol nyelvi képzést (kód: 0046 vagy 

0047) A nyelvi előkészítő évfolyamon a tanítás, tanulási folyamat célja olyan biztos nyelvi 

alapok megteremtése a négy alapkészség területén, melyek képessé teszik tanulóinkat 

magasabb szintű idegen nyelvi tanulmányok folytatására. Ezen az évfolyamon a magasabb 

óraszámnak köszönhetően jobb lehetőség kínálkozik a tudás- és képességfejlesztés helyes 

arányának megtalálására, az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésére, és az egyénre szabott 

differenciált oktatásra. 

✓ 9.Ny évfolyam előkészítő I. idegen nyelv: heti 15+5+5+4+4 óra  

✓ 9.Ny évfolyam előkészítő II. idegen nyelv:heti 3+3+4+5+5 óra  

 

Továbbá a 11-12. évfolyamon az emelt szintű érettségire történő felkészítő 

foglalkozásokat hirdetünk magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, fizika, angol 

nyelv, német nyelv, biológia, kémia, földrajz, digitális kultúra tantárgyakból. 

3.2. A felvételi eljárás az általános felvételi eljárás szerint a 22/2022. (VII.29.) BM rendelet a 

2022/2023. tanév rendjéről közzétett 2. mellékletében foglaltak alapján kerül megszervezésre: 

2022. december 2.  Az írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapok beérkezésének 

határideje a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumba. 

2023. január 21. Egységes írásbeli felvételi vizsga központi magyar nyelv és matematika  

feladatlapok megíratásával. 

2023. január 27.  Betekintés a kijavított dolgozatokba és az értékelő lapok átvétele. 

2023. január 31.  Pótló egységes írásbeli felvételi (azoknak, akik az írásbeli vizsgán 

alapos ok miatt nem vehettek részt) 

2023. február 2.  A végleges jelentkezési lapok iskolánkba eljuttatásának határideje. 

2023. február 10.  A felvételizők értesítése az írásbeli eredményekről. 

2023. március 17. Iskolánk eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a felvételi jegyzéket. 

2023. április 28.  Iskolánk eddig az időpontig megküldi a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján folytatott jogorvoslati eljárás befejezése 

a fenntartónál. 
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A jelentkezés módjai: 

Az általános iskola tanulója esetében a felvételi lapok kitöltése kétféleképpen történhet: hagyományos 

módon az általános iskola szervezi meg, de önállóan is elvégezhető.  

A felvételi lapokat az általános iskola a kitöltéshez szükséges adatok ellenőrzése és rögzítése után a 

KIFIR rendszerben állítja elő, és megküldi a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnáziumba, valamint a 

Felvételi Központba. A jelentkezési lapot a 9. évfolyamra jelentkező tanulók esetén a tanuló, a szülők 

(gondviselő), az osztályfőnök, az általános iskola igazgatójának saját kezű aláírása és az általános 

iskola körbélyegzőjének lenyomata hitelesíti. 

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési lap) a jelentkezőnek, 

illetve a szülőnek a „KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program - egyéni jelentkezők számára” 

létrehozott felületén kell előállítani. Az egyéni jelentkezők számára létrehozott program használata 

regisztrációhoz kötött. 

 

A Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium felvételi vizsgát szervez. A felvételi kérelmekről az 

általános iskolai tanulmányi eredmények és az írásbeli felvételi eredmény alapján dönt.  

A felvételnél a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi irodalom, magyar nyelv, történelem, 

matematika, kémia, fizika, földrajz, biológia, informatika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük 

figyelembe. Minden jegy az értékének megfelelő pontszámot eredményez, amelyek összege maximum 

100 pont (50%). Amennyiben a tanulót valamely – az előbbiekben felsorolt – tantárgy vagy tantárgyak 

tanulása, illetve értékelése alól mentesítették, akkor a teljesítményének számításánál az elérhető 

maximális pontszám ennek megfelelően csökken.  

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN), valamint a sajátos nevelési igényű 

(SNI) tanulók, amennyiben élni kívánnak az NKT 51. § (5) bekezdésében biztosított jogaikkal, a 

jelentkezési laphoz csatolniuk kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság 

véleményét. Az intézményvezető a kérelemről határozat formájában hoz döntést. 

 

A felvételi eredmény számítási módja az egyes képzési területeken: 

Képzés 
belső 
kódja 

Képzés Tanulmányi átlag 

Az általános iskola 
7. osztály év végi 

és 8. osztály félévi 
eredménye a 

készségtantárgyak 
kivételével 

Írásbeli felvételi 

Egységes írásbeli a 
nyolcadik évfolyamos 

általános képzésre 
jelentkezők számára 

Szóbeli 
felvételi 
vizsga 

magyar 
nyelv 

matematika 

0040 általános gimnáziumi oktatás 50% 25% 25% nincs 

0041 emelt szintű oktatás  

német nyelv tantárgyból 

50% 25% 25% nincs 

0042 emelt szintű oktatás  

angol nyelv tantárgyból 

50% 25% 25% nincs 

0043 emelt óraszámú  

természettudományos oktatás 

50% 10% 40% nincs 

0044 emelt óraszámú  

humán oktatás 

50% 30% 20% nincs 

0045 emelt óraszámú  

digitális kultúra oktatás 

50% 10% 40% nincs 

0046 Nyelvi előkészítő évfolyam  

német nyelv + 4 évfolyam 

50% 25% 25% nincs 

0047 Nyelvi előkészítő évfolyam  

angol nyelv + 4 évfolyam 
50% 25% 25% nincs 

 

3.3. 

Képzési területenként más-más módon vesszük figyelembe az írásbeli felvételi eredményét.  
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Előfordulhat, hogy a felvételi rangsorban a különböző képzési területeken ugyanaz a tanuló más 

eredménnyel jelenik meg. 

A BTMN, valamint SNI tanulókra azonos feltételek vonatkoznak a felvételi eljárás során, mint a többi 

jelentkezőre. Kivételt jelent az az SNI tanuló, aki a szakértői véleményben leírtak alapján kéri a 

központi írásbeli vizsga alóli felmentését. Ebben az esetben az intézményvezető döntése alapján 

felvételi jelentkezése a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül, az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján kerül elbírálásra (a korábban felsorolt tantárgyak eredményének duplázásával).  

Az azonos százalékos teljesítményt elérő tanulók esetén a BTMN, ill. SNI gyermek, valamint a 

halmozottan hátrányos helyzetű tanuló élvez előnyt. 

 

4. A felvételi döntés  

4.1.  A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül 

százalékos határ alkalmazásával történik.  A megállapított határ fölött és határon mindenkit fel kell 

venni az intézmény férőhelyeinek keretein belül.  A határ alatti teljesítményt nyújtók nem vehetők fel.  

 

4.2.  Nem vehető fel az a jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben 

megelőző középfokú intézmény felvesz.  

 

4.3.  A felvételről vagy az elutasításról a Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium értesíti a jelentkezőket.  

 

5. Jogorvoslat  

5.1. A felvételt megtagadó első fokon hozott döntés ellen a felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, 

illetve az intézményi szabályzat megsértésére történő hivatkozással jogorvoslattal lehet élni 

(felülbírálati kérelem). 

 

5.2. A felülbírálati kérelmet a döntés közlésétől számított 15 napon belül az intézmény fenntartójához 

kell benyújtani. 

6. A felvételi okmányok kezelése   

6.1.  A felvételi eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum okmánynak minősül.  

Kezelésükért az iskolatitkár és az intézmény vezetője felelős.  

 

6.2. A jelentkezők személyes adatai és a felvételi eljárás során keletkezett okmányok bizalmas 

jellegűek. Az adatok és okmányok kezelésére és tárolására az adatkezelési szabályzat előírásait kell 

betartani.  

 

7. Záró rendelkezések  

7.1. A szabályzat a tantestületi elfogadással született, a 2022/2023-as felvételi eljárással lép hatályba. 


