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Felvételi eljárás a 2022/2023-as iskolai év négyéves nappali tagozatára  

és a tanulók felvételének feltételei 
 

A 245/2008 számú köznevelésről és közoktatásról és egyes törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvény (közoktatási törvény) és a 415/2021 számú törvény, valamint az iskola 

pedagógiai tanácsában történt jóváhagyás alapján a 2022/2023-as iskolai év négyéves nappali 

tagozatára vonatkozó felvételi eljárást és a tanulók felvételének feltételeit a következőképpen 

határozzuk meg: 
 

A Nagyszombati Kerületi Önkormányzat Hivatalának határozata alapján iskolánk a 2022/2023-as 

tanévben a következő tanulmányi szakokkal és létszámokkal nyit osztályokat: 

 

Tanulmányi szak 
Tanulók 

száma 

6317 M kereskedelmi akadémia – szlovák oktatási nyelvű 

37 

6317 M kereskedelmi akadémia – magyar oktatási nyelvű 

6329 M kereskedelmi és informatikai szolgáltatások 

                                                       – magyar oktatási nyelvű 
10 

Összesen                  47 

 

1. Felvételi nélkül felvesszük azt a tanulót, aki az alapiskolák 9. évfolyamának országos 

tesztelésén mindegyik tantárgyból külön-külön, legalább 80 %-os eredményt ért el – 

függetlenül az alapiskolán elért tanulmányi eredményeitől.  

E felvételi kritérium feltétele, hogy a felvételiző tanuló 2022.04.25-ig eljuttatja iskolánkra 

a „Tesztelés 9“ során elért eredményeit (Közoktatási törvény 65.§ 8.bek.). Abban az esetben, 

ha ennek a kritériumnak több felvételiző megfelel, mint ahány tanulót az egyes tanulmányi 

szakokra felvehetünk, azokat fogjuk felvenni, akik a „Tesztelés 9“ során magasabb 

pontszámot értek el. 

 

2. A felvételi vizsga – minden jelentkező meghívást kap a felvételi vizsgára, amelyre   

a következő időpontokban kerül sor: 

 1. terminus: 2022. május 2. (hétfő)  

 2. terminus: 2022. május 9. (hétfő) 

 

      3. A felvételiző tanulókat az elért pontszámok alapján kialakított sorrend szerint  

vesszük fel.  
Pontozni fogjuk: 

 az alapiskolában elért tanulmányi átlagokat, 

 a versenyeredményeket, 

 a felvételi vizsgán elért eredményeket. 
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4. A felvételiző tanulók pontszámát az alábbi módon számítjuk ki: 

4.1 Tanulmányi átlag 

Az átlagot a 8. évfolyam évvégi és a 9. évfolyam félévi eredményeiből számítjuk ki. Az 

átlagba a következő tantárgyak érdemjegyeit számítjuk be: magyar nyelv és irodalom, 

szlovák nyelv és szlovák irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, természetrajz, 

fizika, kémia, földrajz. A nevelési tantárgyak érdemjegyeit nem vesszük figyelembe. 

 

Az elért tanulmányi átlag pontozása: 

 

átlag pontszám 

1.00 – 1.20 25 

1.21 – 1.40 20 

1.41 – 1.60 15 

1.61 – 1.80 10 

1.81 – 2.00 5 

4.2. Amennyiben a tanuló a fentebb jelzett osztályozási időszakokban az adott tantárgyból 

kizárólag szóbeli értékeléssel rendelkezik, a felvételi bizottság határoz a szóbeli értékelés 

érdemjeggyé történő átalakításáról. 

4.3. Abban az esetben, ha a tanuló a fentebb jelzett osztályozási időszakokban az adott 

tantárgyból „abszolválta“, „aktívan abszolválta” vagy „nem abszolválta” minősítést kapott, 

a minősítést érdemjeggyel helyettesítjük, mégpedig a minősíteshez időben legközelebb álló 

félévi vagy évvégi érdemjeggyel. 
 

4.4 Tanulmányi versenyek 

5 pontot kap az a tanuló, aki az alábbi versenyek valamelyikén legalább járási szinten 

sikeres volt: 

 matematikai, fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi, angol nyelvi, német nyelvi 

olimpiászok, 

 Pythagoriász, 

 Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny, 

 Szép Magyar Beszéd, 

 Poznaj slovenskú reč, 

 Vámbéry Ármin Idegen Nyelvi Verseny, 

 Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny,  

 Katedra Irodalmi Verseny, 

 Európa az iskolában verseny, 

 egyéb neves versenyek, 

 az iskolai szakosztályok, illetve a Szlovák Köztársaság Oktatás-, Tudományos-

Kutatás- és Sportügyi Minisztériuma által szervezett egyéni sportversenyek, illetve 

egyéb nemzetközi bajnokságok.  
 

A versenyek értékelésénél kizárólag a 8. és 9. évfolyamban elért egyéni eredményeket, 

mégpedig az első három helyezést vesszük figyelembe. 

A versenyeredményeket az eredeti oklevelek másolatával, eredménylistákkal vagy  

az eredményességről szóló egyéb hiteles dokumentumokkal kell igazolni.  

 

 

 



4.5 A magyar tannyelvű osztályba jelentkező tanuló írásbeli felvételi vizsgát tesz az 

alapiskolai sztenderdekben meghatározott tananyagból: 

 magyar nyelvből és irodalomból - 40 perc áll rendelkezésre 

 szlovák nyelvből és szlovák irodalomból - 40 perc áll rendelkezésre 

 matematikából - 40 perc áll rendelkezésre. 
 

A felvételi vizsga írásbeli részének megoldására az egészségügyi szempontból hátrányos 

helyzetű tanulóknak – akadályoztatottságuk fajtájának és fokának megfelelően – több 

idő áll a rendelkezésükre. Minden egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű 

felvételizőnek a felvételi kérvényhez mellékelnie kell egy Pedagógiai-Pszichológiai 

Tanácsadó és Prevenciós Központ által kiadott,  két évnél nem öregebb diagnosztikai 

jelentés másolatát. 
 

Sikeres felvételi vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 magyar nyelv és irodalomból – az elérhető max. 40 pontból 30 %-ot teljesít, 

 szlovák nyelv és szlovák irodalomból – az elérhető max. 40 pontból 30 %-ot teljesít, 

 matematikából – az elérhető max. 40 pontból 20 %-ot teljesít. 
 

4.6 A szlovák tannyelvű osztályba jelentkező tanuló írásbeli felvételi vizsgát tesz  

az alapiskolai sztenderdekben meghatározott tananyagból: 

 szlovák nyelvből és irodalomból - 40 perc áll rendelkezésre 

 matematikából - 40 perc áll rendelkezésre 

(a magyar tannyelvű alapiskolák diákjai matematikából magyar nyelven  

is felvételizhetnek, amennyiben azt kérik). 
 

A felvételi vizsga írásbeli részének megoldására az egészségügyi szempontból hátrányos 

helyzetű tanulóknak – akadályoztatottságuk fajtájának és fokának megfelelően – több 

idő áll a rendelkezésükre. Minden egészségügyi szempontból hátrányos helyzetű 

felvételizőnek a felvételi kérvényhez mellékelnie kell egy Pedagógiai-Pszichológiai 

Tanácsadó és Prevenciós Központ által kiadott,  két évnél nem öregebb diagnosztikai 

jelentés másolatát. 
 

Sikeres felvételi vizsgát tesz az a tanuló, aki: 

 szlovák nyelv és irodalomból – az elérhető max. 40 pontból 30 %-ot teljesít, 

 matematikából – az elérhető max. 40 pontból 20 %-ot teljesít. 

 

5. Az elért pontok alapján tanulmányi szakonként állítjuk fel a felvehető tanulók 

    sorrendjét. Pontegyenlőség esetén azt a tanulót részesítjük előnyben, aki: 

 egyéni bánásmódot igénylő tanuló, 

 jobb eredményeket ért el az alapiskolában magyar nyelv és irodalomból, szlovák 

nyelv és szlovák irodalomból, illetve matematikából a 8. és a 9. évfolyamban, 

 jobb eredményeket ért el a felvételi vizsgán. 
 

  6. Amennyiben a tanuló a meghatározott időpontban nem tud részt venni a felvételi 

       vizsgán, az iskola egy pótidőpontot jelöl ki. A tanuló a felvételi vizsgáról való hiányzását 

legkésőbb a vizsga napján köteles jelenteni az iskolának.  

 

 

Nagymegyer 2022. február 22. 

 Mgr. Horváth Erzsébet 

 igazgató 


