
Közzétételi lista

2021/2022-es tanév

A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

0001 tagozatkód 4 évfolyamos emelt szintű idegen nyelvi gimnáziumi képzés 

0002 tagozatkód 4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés

A beiratkozásra meghatározott idő

A 9. évfolyamra történő beiratkozás időpontja: 2021.06.22

Javító-pótló szakmai vizsgáztatás díjai a 315/2013.(VIII.28.) kormányrendelet a komplex szakmai viszgáztatás szabályairól  (vizsgázó által fizetendő).

55. § (1) A vizsgáztatási díj a vizsgaelnök és a vizsgabizottság tagjai esetén alapdíjból és a vizsgázók számától, továbbá a szakmai és vizsgakövetelményben 

szereplő, egy vizsgázó összes vizsgaidejére vonatkozó adatoktól függő változó díjból (a továbbiakban: változó díj), a jegyző és a vizsgabizottság munkáját 

segítő szakértő esetén a változó díjból áll. A vizsgáztatási díj kiszámításánál a végösszeget a kerekítés szabályai szerint százas értékre kell kerekíteni.

(2) Az alapdíj a vizsga évének első munkanapján érvényes minimálbér kilenc és fél százaléka.

(3) A változó díjnak a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott vizsgatevékenységek végrehajtásához előírt időtartamok összegétől 

függő kategóriái:

a)  I. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő nyolc óra vagy ennél több,

b)  II. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő öt óra vagy ennél több, de a nyolc órát nem éri el,

c)  III. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kettő és fél óra vagy ennél több, de az öt órát nem éri el,

d)  IV. kategória: ha az egy vizsgázóra jutó vizsgaidő kevesebb, mint kettő és fél óra.

(4) A változó díj vizsgázónként

a) a vizsgaelnök részére a minimálbér összegének

aa) az I. kategória esetén 3,9 százaléka,

ab) a II. kategória esetén 3,4 százaléka,

ac) a III. kategória esetén 2,9 százaléka,

ad) a IV. kategória esetén 2,4 százaléka,



494,-Ft

247,-Ft

Végzettség szintje

1. alapfokozat BSc

2. egyetem

A vizsgázónak a középszintű érettségi vizsgáért - ha a vizsgázó a jelentkezést nem egy adott középiskolába nyújtja be - az adott évre érvényes kötelező 

legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő összeget kell fizetnie.

b) a vizsgabizottság tagjának és jegyzőjének részére a minimálbér összegének

ba) az I. kategória esetén 2,9 százaléka,

bb) a II. kategória esetén 2,5 százaléka,

bc) a III. kategória esetén 2,1 százaléka,

bd) a IV. kategória esetén 1,7 százaléka,

c) az adott vizsgázó írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenységét értékelő, vizsgabizottság munkáját segítő szakértő esetén a 

minimálbér összegének 0,4 százaléka szorozva az írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgatevékenység idejének kerekített óraszámával, de 

legalább eggyel.

(5) A vizsgáztatási díj

a) az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenységen felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább 

harminc percig felügyeletet látott el, a minimálbér összegének 1,6 százaléka,

b) a gyakorlati vizsgatevékenységnél felügyelő tanár esetében azokra az órákra megállapítva, amelyeken legalább harminc percig felügyeletet látott el, 

a minimálbér összegének 2,1 százaléka azzal, hogy a megkezdett órák idejét össze kell vonni.

(6) A vizsgáztatási díj meghatározásakor a vizsgaszervező által megküldött vizsgabejelentésben feltüntetett vizsgalétszámot kell figyelembe venni, amelyet 

csökkenteni kell a vizsgát igazolt okból meg nem kezdő vizsgázók számával.

Érettségi vizsgadíj

Térítési díj (étkezés)

100 %-os menzadíj

50%-os menzadíj

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

Szakképzettségek, végzettségek

matematika szakos tanár, ének-zene szakos tanár

közgazdász, tolmács és fordító egyetemi hallgató



3. egyetem

4. egyetem

5. egyetem

6. egyetem

7. egyetem

8. egyetem

9. főiskola

10. egyetem

11. egyetem

12. főiskola

13. főiskola

14. egyetem

15. egyetem

16. egyetem

17. főiskola

18. egyetem

19. egyetem

20. egyetem

21. egyetem

22. egyetem

23. főiskola

okleveles informatikatanár

angol nyelvtanár, okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

fizika szakos középiskolai tanár,  kémia szakos középiskolai tanár,

okleveles angoltanár, okleveles némettanár, okleveles földrajztanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár,  orosz nyelv és irodalom szakos tanár

földmérő mérnök,  okleveles településmérnök

környezetvédelem szakos tanár, biológia szakos általános iskolai tanár,  földrajz szakos 

általános iskolai tanár

történelem szakos tanár,  olasz nyelv és irodalom szakos tanár

olasz szakos nyelvtanár,  magyar szakos tanár,  okleveles olasz nyelv és kultúra tanára

magyar szakos általános iskolai tanár,  angol szakos nyelvtanár

okleveles földrajz szakos tanár, rajz szakos tanár,  okleveles földrajz szakos tanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár

általános iskolai tanító,  pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

környezetmérnök

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, ének-zene szakos tanár,  magyar nyelv és irodalom 

szakos bölcsész és középiskolai tanár

okleveles matematika szakos középiskolai tanár, okleveles fizika szakos középiskolai tanár

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen, általános iskolai tanító vizuális 

nevelés műveltségi területen

okleveles informatikatanár

okleveles angoltanár,  angol szakos nyelvtanár

okleveles testnevelő tanár

okleveles földmérő, üzemmérnök



24. főiskola

25. főiskola

26. főiskola

27. egyetem

28. egyetem

29. egyetem

30. egyetem

31. egyetem

32. alapfokozat BSc

33. egyetem

34. egyetem

35. egyetem

36. egyetem

37. egyetem

38. egyetem

39. egyetem

40. egyetem

41. egyetem

42. egyetem

43. egyetem

tanító, műszaki informatikus

mérnök informatikus

kertészmérnök, növényvédelmi és tápanyaggazdálkodási szakmérnök,  okleveles agrár-

mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök)

okleveles középiskolai testnevelő tanár

francia nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész 

és tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár

kertészmérnök-tanár

matematikus, okleveles matematikatanár, okleveles tehetségfejlesztő tanár

okleveles angoltanár

matematika szakos tanár, informatikus könyvtáros, okleveles informatikatanár

geográfus

okleveles fizika-kémia szakos tanár

magyar szakos tanár,  ének-zene szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és 

középiskolai tanár

angol szakos nyelvtanár,  okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár

földrajz szakos tanár,  földrajz szakos tanár,  okleveles történelemtanár,  történelem szakos 

tanár

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, történelem szakos középiskolai tanár

okleveles mérnöktanár bio-vegyipari szakirány

kertészmérnök, mérnöktanár (agrár)

okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár



44. főiskola

45. egyetem

46. egyetem

47. főiskola

1. érettségi végzettség

2. főiskola

3. érettségi végzettség

2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2021.

111 109 111 99 98

13 8 4 2 2

11,7 7,34% 3,6 2,0 2,04

99 93 96 105 101

2 3 4 1 1

2,02 3,23% 4,20% 0,95 0,99

118 96 90 95 87

1 5 5 1 2

0,84 5,21% 5,50% 1,10% 2,29

97 113 91 85 101

0 0 2 0 1

számítástechnika szakos tanár

okleveles matematikatanár

történelem és földrajz szakos tanár, sportedző

Nevelő oktató munkát közvetlenül segítők

pedagógiai asszisztens, multimédia fejlesztő, szociális asszisztens, gyógypedagógiai segítő, 

tanító, számítástechnikai szoftverüzemeltető, infomédia szakpedagógus

segédkönyvtáros

okleveles matematikatanár

Évismétlési mutatók

Megnevezés Az intézmény évismétlési mutatói 

9. évf. adatai

9. évfolyamból évismétlő tanulók száma

9. évfolyamból évismétlő tanulók száma % (az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva)

10. évf. adatai

10. évfolyamból évismétlő tanulók száma

10. évfolyamból évismétlő tanulók száma % (az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva

11. évf. adatai

11. évfolyamból évismétlő tanulók száma

11. évfolyamból évismétlő tanulók száma % (az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva

12. évf. adatai

12. évfolyamból évismétlő tanulók száma



0 0% 2,20% 0% 0,99

0 16 4 16 16

0 0 0 0 0

0 0% 0% 0 0

425 427 392 400 403

16 16 15 4 6

3,76 3,75% 3,82% 1,00% 1,48%

12/A

angol 2,69

magyar 3,14

matematika 1,71

német 1,67

történelem 2,24

kertészet és parképítés 2,31

környezetvédelem 2,62

2021/2022-es tanév

Foglalkozás megnevezése
Heti 

óraszám

tömegsport 2

környezetvédelmi szakkör 1

magyar felzárkóztató csoport 1

12. évfolyamból évismétlő tanulók száma % (az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva

13. évf. adatai

13. évfolyamból évismétlő tanulók száma

13. évfolyamból évismétlő tanulók száma % (az évfolyamon 

tanulókhoz viszonyítva

Az intézmény adatai

Az intézményben adott tanévben évismétlő tanulók száma

Az intézményben adott tanévben évismétlő tanulók % (az 

intézményben tanulókhoz viszonyítva)

2021. május-júniusi vizsgaidőszak érettségi átlagai

12/D 12/E

4,12 4,30

3,83 4,19

2,37 2,86

2,4 3,67

2,89 3,68

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások lehetőségei

Foglalkozás ideje Helye

szerda 7. óra, péntek 7. óra tornaterem

hétfő 7. óra 10-es terem

hétfő 1. óra 3-as terem



Vizuális kultúra szakkör 1 7-es terem

Mérés-értékelés megnevezése

2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év

10. évfolyam matematika

4 évf. gimnázium 1738 1685 1699 1684 1643 1672 1668

A mérés 

ebben az 

évben 

elmaradt

4 évf. szakgimnázium 1623 1685 1614 1569 1685 1577 1513

10. évfolyam szövegértés

4 évf. gimnázium 1736 1626 1697 1674 1649 1693 1728

4 évf. szakgimnázium 1590 1563 1548 1506 1604 1555 1532

Létszám

9/A 30

9/D 34

9/E 34

10/C 31

10/D 36

10/E 34

11/A 34

Az országos mérés-értékelés eredményei évenként feltüntetve

Eredmények

hétfő 9. óra

Iskolai oszályok száma és az egyes osztályokban tanulók száma a 2021/2022-es tanévben

Osztály



11/D 34

11/E 29

12/A 31

12/D 34

12/E 36

5/13 16

Első tanítási nap

Utolsó tanítási nap

Őszi szünet időpontja: 

Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Őszi szünet utáni első tanítási nap

Téli szünet időpontja: 

Téli  szünet előtti utolsó tanítási nap

Téli szünet utáni első tanítási nap

Félévi osztályozó konferencia

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától este 20 óráig van nyitva. Az intézményvezetővel történő előzetes egyeztetés 

alapján az épület szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Minden munkanapon portaügyelet van 07.30-tól 15.30 óráig. Az üvegházi épület hétfőtől 

péntekig 07 órától 16 óráig van nyitva.  Ha olyan iskolai rendezvény van, amely nem az itt jelzett nyitvatartási időben, illetve napokon kerül 

megrendezésre, akkor a nyitva tartásról az intézményvezető külön rendelkezik. Az iskolában tartózkodó tanulók felügyeletét az iskola reggel 7.30-tól a 

tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani. 

A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet értelmében a köznevelés intézmény területére az 

ott foglalkoztatott személyen, az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyen, a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítése 

céljából érkezőn, a gyermeken vagy tanulón, valamint a gyermeket vagy tanulót kísérő nagykorú személyen kívül más személy nem léphet be.

Az iskolai tanév helyi rendje

2021.09.01

2021.06.15

2021.10.25. - 2020.10.31.

2021.10.22

2021.11.02

2021.12.22-2022.01.02.

2021.12.21

2022.01.03

2022.01.21



Tavaszi szünet időpontja: 

Tavaszi szünet előtti utolsó tantítási nap

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Történelem

Angol

Német

Kémia

Földrajz

Ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyak

Biológia

Ének-zene

Informatika

Fizika

Vizuális kultúra

Francia

Olasz

Tanévnyitó

Gólyahét

Gólyaavató

Megmelékezés az aradi vértanúkról

Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 

évfordulójáról

20 órás kosárlabdabajnokság

Magyar kultúra napja

Szalagavató ünnepség

Damjanich nap (DÖK nap)

2022.04.14-2022.04.19.

2022.04.13

2022.04.20

Érettségi vizsgák időpontjai

2022. május 2.

2022. május 3.

2022. május 4.

2022. május 5.

2022. május 6.

2022. május 10.

2022. május 10.  14 óra

2022. május 11.

2022. május 12. 

2022. május 13.  14 óra

2022. május 13.  

2022. május 17.

2022. május 17.   14 óra

2022. május 18.

2022. május 23.

Iskolai ünnepségek, rendezvények, megemlékezések  időpontjai

2020.09.01

2021.09.27-10.01.

2021.10.01

2021.10.06

2021.10.22

2021.12.16

2022.02.25

2022.01.22

2021.12.03



Megemlékezés a holokauszt áldozatairól

Megemlékezés a március 15-i forradalomról

Damjanich-sportnap

Ballagás

Osztálykirándulások 9-11. évfolyamokon

Tanévzáró ünnepély 

Az egy tanórára való felkészülés ideje (amely magában 

foglalja az írásbeli feladatok elkészítését is) átlagban ne 

legyen több 40 percnél egy közepes tanuló képességeihez 

méretezve. 

A hétvégi pihenőidőt a tanulók számára úgy biztosítjuk, 

hogy nem jelölünk ki aránytalanul több házi feladatot. 

Az őszi, téli és tavaszi szünet a tanulók pihenését, 

regenerációját szolgálja, így csak indokolt esetben adunk 

számukra többletfeladatot (pl. 12. évfolyamosok esetén 

az érettségi témakörök kidolgozása, megtanulása).

feladatlapok kitöltése

röpdolgozat

nagydolgozat

évfolyam dolgozat

2022.04.30

2021.06.03

2022.06.21

 Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai

A dolgozatok formái

Egy tanítási napon az osztállyal legfeljebb egy témazáró dolgozat íratható, ennek időpontját legalább a dolgozat íratása előtt egy héttel közölni kell. 

Kivételes esetben a szaktanár az osztály kérésére, vagy az osztállyal való egyeztetés alapján második dolgozatot is írathat. A javítást tíz munkanapon 

belül el kell végezni, ellenkező esetben – megfelelő indok hiányában – a dolgozat érvénytelen. Dolgozatnak minősül az olyan írásbeli számonkérés, 

amely kettőnél több tanóra anyagának elsajátítását ellenőrzi. 

2022.03.11

2022. (április hónapban)

2022.02.25



Nagykáta, 2021. október 01. 

                                                                                                               Gyüre Pál

                                                                                                             intézményvezető

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgán a tanulónak az adott tantárgy(ak)ból az iskola helyi tantervében meghatározott követelményeknek kell eleget tennie.

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit, a vizsgák részeit, az értékelés szabályait az iskola pedagógiai programja tartalmazza.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontjáról, a vizsga követelményeiről, a vizsga részeiről az iskola írásban tájékoztatja a vizsgázót, a szülőt 

(gondviselőt).

Az osztályozó és különbözeti vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni. Osztályozó vizsgát az iskola a 

tanítási év során bármikor szervezhet. A különbözeti vizsgára tanévenként két vizsgaidőszakban kerül sor.

A tanulmányok alatti vizsgák időpontját és rendjét az iskola minden tanév elején, az intézmény honlapján, az éves munkatervében hozza 

nyilvánosságra.

A tanulmányok alatti vizsga – ha azt az iskolában szervezik – vizsgabizottságának elnökét és  tagjait az intézményvezető, a független vizsgabizottság 

elnökét és  tagjait   a területileg illetékes kormányhivatal bízza meg. A tanulmányok alatti vizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell tenni. A 

független vizsgabizottság előtt letehető tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi.

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő vizsgázó számára a feladatok megválaszolásához rendelkezésre 

álló időt a jogszabályban előírtak alpján meg kell növelni.


