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1. Az iskola adatai 
 

Iskola neve: Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium  OM azonosító: 033667 

Igazgató: Dr. Komáromi István     
Pályaválasztási felelős: Kis Szabolcs igazgatóhelyettes (tel.: 30/535-0231) 

 
Iskola címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.  
Telefon: 42/599-415 Telefon/fax: 42/444-113 
E-mail: eotvos@nye.hu         
Honlap: www.eotvos.nye.hu        

 
 
2. Az iskola gimnáziuma által meghirdetett tanulmányi területek belső kódja és rövid 
leírása 
 
2.1. 4 évfolyamos gimnázium, matematika emelt szintű oktatás, választható 

informatika vagy fizika specializációval. Általános tantervű gimnáziumi képzés 
mellett heti 5-6 óra matematika és heti 3 óra informatika vagy 3-4 óra fizika. 
Felkészítés a műszaki, illetve természettudományos felsőoktatási tanulmányokra. 
Oktatott első idegen nyelvek: angol, francia, német; második idegen nyelvek: 
angol, francia, német, olasz, orosz. A tanulmányi terület belső kódja: 0002. 

 
2.2. 4 évfolyamos gimnázium, biológia-kémia emelt óraszámú oktatás. Általános 

tantervű gimnáziumi képzés mellett kémiából és biológiából összesen heti 6 óra. 
Felkészítés az orvosi, agrár, illetve természettudományos felsőoktatási 
tanulmányokra. Oktatott első idegen nyelvek: angol, francia, német; második 
idegen nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz. A tanulmányi terület belső 
kódja: 0003. 

 
2.3. 4 évfolyamos gimnázium, angol nyelv - informatika specializáció. Általános 

tantervű gimnáziumi képzés mellett emelt szintű oktatás angol nyelvből heti 5 
órában és heti 3 óra informatika, de választható a két tárgy külön-külön is. 
Felkészítés célnyelvi felsőfokú tanulmányokra, középfokú nyelvvizsgára a 9-10., 
felsőfokú nyelvvizsgára a 11-12. évfolyamokon, továbbá emelt szintű informatika 
érettségire és felsőfokú informatikai tanulmányokra. Oktatott másik idegen 
nyelvek: francia, német, olasz, orosz. A tanulmányi terület belső kódja: 0004. 

 
2.4. 4 évfolyamos gimnázium általános tagozat. Általános tantervű gimnáziumi 

képzés, a 11-12. évfolyamon emelt óraszámú fakultációs oktatással. Tanított első 
idegen nyelvek: angol, francia, német; második idegen nyelvek: angol, francia, 
német, olasz, orosz. A tanulmányi terület belső kódja: 0005. 

 
 
3. A felvételi eljárás rendje 
 

mailto:eotvos@nye.hu


3.1.  Általános szabályok 
 

A felvételi kérelmek rangsorolásának szempontjai: A tanulók rangsorolása a 4 
évfolyamos gimnáziumban a központi írásbeli (anyanyelvből és matematikából) 
mellett a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi eredmények alapján történik. (A 
központi írásbeli eredményét tartalmazó „Értékelő lap” másolatát csatolni kell a 
jelentkezési laphoz!) A beszámításra kerülő tantárgyakat és a pontszámítást az 
egyes képzési formákon az alábbi táblázat tartalmazza: 

 
 

 
 
 
3.2. Speciális eljárási szabályok 

 
Ha a tanuló a köznevelési törvény vonatkozó pontjai alapján jogosult speciális 
értékelési szabályok alkalmazására, akkor ezt a szükséges szakértői 
vélemény csatolásával az írásbeli vizsgára történő jelentkezés határidejéig 
írásban kell jeleznie az intézmény igazgatójának. Az igazgató döntése alapján 
a részképesség-zavar súlyosságától függően a tanuló részesülhet 
időhosszabbításban, engedélyt kaphat segédeszköz használatára, illetve 
mentesülhet a vizsga meghatározott részeinek értékelése alól. 
 

Kód 

Hozott pontok Szerzett pontok 

Össz. 
Figyelembe vett tárgyak 
(7. osztály év vége, 8. 

osztály félév)  

Max. 
pont 

Anyanyelv 
írásbeli 

max. pont 

Matematika 
írásbeli 

max. pont 

0002 

- Magyar nyelv és 
irodalom 

- Matematika 
- Történelem 
- Informatika 
- Fizika 

50 pont 50 pont 50 pont 
150 
pont 

0003 

- Magyar nyelv és 
irodalom 

- Matematika 
- Történelem 
- Biológia 
- Kémia 

50 pont 50 pont 50 pont 
150 
pont 

0004 

- Magyar nyelv és 
irodalom 

- Matematika 
- Történelem 
- Idegen nyelv 
- Informatika 

50 pont 

 
 

50 pont 

 
 

50 pont 150 
pont 

0005 

- Magyar nyelv és 
irodalom 

- Matematika 
- Történelem 
- Idegen nyelv 
- Informatika 

50 pont 50 pont 50 pont 
150 
pont 



Mivel a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium általános iskolai feladatokat is ellát, intézményünk általános iskolai 
tagozatának 8. évfolyamos tanulói a pedagógiai programunkban rögzített 7. év 
végi és 8. év félévi átlag 4,5-es tanulmányi átlag esetén felvételi nélkül 
léphetnek a gimnáziumi rész általános tagozatának (0005-ös kód) kilencedik 
évfolyamára. Az átlagot az általános szabályoknál leírt tárgyak 
figyelembevételével kell megállapítani. A 0002, 0003, illetve 0004-es 
kódszámú képzésekre történő, írásbeli vizsga nélküli felvételhez ezen kívül 
szükséges még az emelt szinten, illetve óraszámban oktatott két tantárgyból 
szaktanári ajánlás is. 

 
 
 

3.3. A felvételi eljárás ütemezése 
 

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés határideje (helyszín: titkárság) 
 2020.12.04. 

Írásbeli felvételi (helyszín: Eötvös Gyakorlóiskola, külön kiírás szerint)
 2021.01.23. 1000 

Pótló írásbeli felvételi (helyszín: Eötvös Gyakorlóiskola, külön kiírás szerint)
 2021.01.28. 1400 

Betekintés a kijavított dolgozatokba,     2021.01.28.   
730-1530 

illetve pótdolgozatokba (helyszín: Eötvös Gyakorlóiskola, Fszt. 6/B)
 2021.02.01.   730-1530 
Az értékelő lapok átvétele  (helyszín: titkárság)   
 2021.02.04.   730-1400 
A gimnáziumba történő jelentkezés határideje    2021.02.19. 
A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása    
 2021.03.16. 
Értesítés a felvételi kérelem elbírálásáról    
 2021.04.30. 

 

 

 

 

 


