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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

 
 
A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátsága fenntartásában működő iskola az ezer éves pannonhalmi 
bencés oktatási hagyományokra épít. Ennek szellemében különös súlyt fektetünk a tanítás mellett a nevelésre is. 
 

„Mi nem tantárgyakat oktatunk, hanem diákokat!” 
 
Céljaink: 
• eredményes érettségi és továbbtanulás 
• sikeres szakmai vizsga, piacképes OKJ szakmák elsajátítása 
• korszerű, több területen mobilizálható tudás 
• kreatív, innovatív, világra nyitott szemlélet 
• keresztény értékrend 

Iskolánk keresztény, katolikus iskola. Jelentkezéskor nem feltétel a vallásos háttér, de elvárjuk a belső nyitottságot 
a hozzánk érkező diákoktól, akik – miután megismerték – szabadon döntenek arról, hogyan fognak viszonyulni az 
evangélium örömhíréhez. 
 

„Minden amit tesztek, szeretetben történjék!” 
 
 
Pannonhalmán kívül az alábbi városokban működnek tagintézményeink: 
• Balatonfüred 
• Budaörs 
• Budapest 
• Kiskunfélegyháza 
• Miskolc 
• Szeged 

Saját kollégiumunk csak Balatonfüreden és Kiskunfélegyházán van. 
 
 

A Corvin negyedben található patinás iskolaépületben gimnázium és szakgimnázium működik! 
 
 

Iskolatípus tanév képzés kimenet További lehetőségek 
      

Gimnázium 4 
közismereti tantárgyak, 
két idegen nyelv 

érettségi, nyelvvizsga  Irány az egyetem ! 

      

Szakgimnázium 

4 
gimnáziumi tanulmányok, 
plusz szakmai képzés 

szakmai érettségi 
 Technikus képzés 
 felsőoktatás 

+1 csak szakmai tantárgyak technikus szakmai vizsga 
 felsőoktatás 
 munka világa 

      

Szakközépiskola 

3 
kevés közismereti és 
sok szakmai tantárgy 

szakmai vizsga 
 Munka világa 
 érettségi 

+2 közismereti tantárgyak érettségi 
 technikus képzés 
 felsőoktatás 

A különböző iskolatípusok összehasonlítása 
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 

 
 
• Tanulók jelentkezése a központi írásbeli vizsgára (középfokú beiskolázás központi, egységes, írásbeli vizsgája a 

kilencedik évfolyamra jelentkezők számára) az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon 

2017. december 8-ig (péntek) iskolánk titkárságán 

• Központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelvi és matematika kompetenciákat mérő központi feladatlapok) 

2018. január 20. (szombat) 10 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell) 

• Pótló központi írásbeli felvételi vizsga azoknak, akik a 20-ai vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni 

2018. január 25. (csütörtök) 14 óra (megjelenés korábban, személyi igazolványt hozni kell, valamint az előző 

vizsgaidőpontban történt hiányzás hivatalos igazolását be kell nyújtani) 

• Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok értékelésének megtekintése 

2018. január 26. (péntek) 8:00-16:00 

• Értesítés az írásbeli felvételi eredményről 

2018. február 8. (csütörtök) 

• Jelentkezési lapok benyújtása iskolánkba, valamint továbbítása a Felvételi Központba (általános iskolán keresztül) 

2018. február 19-ig (hétfő) 

• Alkalmassági beszélgetés az általános felvételi eljárás keretében – a honlapon közzétett beosztás szerint 

2018. február 26 - március 2. (hétfő-péntek) 

• Ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala 

2018. március 14. (szerda) 

• Tanulói adatlapok (felvételi sorrend, új kódok) módosításának lehetősége az általános iskolán keresztül 

2018. március 21-22. (szerda-csütörtök) 

• Felvételről vagy elutasításról szóló döntés megküldése a jelentkezőknek és az általános iskoláknak 

2018. április 27. (péntek) 

 
 

FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSA 
 

Központi írásbeli felvételi (január 20-án) → magyar nyelv és matematika max. 50-50 pont. 

Általános iskolai tanulmányi eredmények → a 7. évf. tanév végi és a 8. évf. félévi osztályzatainak összegeként 

max. 40 pont szerezhető, a következő tantárgyak figyelembe vételével: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv. 

Elbeszélgetés (február 26 - március 2.) → célja többek között a rátermettség vizsgálata és annak tisztázása, hogy 
a tanuló nyitott-e a keresztény értékrend elfogadására, illetve kérdezzük a tanulót tanulási és életviteli 
szokásairól, szabadidős elfoglaltságairól, érdeklődési területéről. (Nem pontozzuk!) 
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0035 – GIMNÁZIUM (humán osztály) GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; emelt óraszám idegen nyelvekből (angol v. német v. francia); 

magyar nyelv és irodalom, történelem, művészetek (választhatóak 11-12. évfolyamon) 
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia, diszpraxia) 

küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 

• megjegyzés: első idegen nyelvből emelt óraszám 

0036 – GIMNÁZIUM (reál osztály) GIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos; gimnáziumi kerettanterv; emelt óraszám matematikából és az első idegen nyelvből; 

természettudományok, informatika (választhatóak 11-12. évfolyamon) 
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia, diszpraxia) 

küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
• megjegyzés: első idegen nyelvből emelt óraszám 

 
 

0030 – KÖZGAZDASÁG SZAKGIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; angol nyelv 
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia, diszpraxia) 

küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges 

• közgazdaság ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
pénzügyi-számviteli ügyintéző 

0031 – KERESKEDELEM SZAKGIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; angol nyelv 
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia, diszpraxia) 

küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; egészségügyi 
alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

• kereskedelem ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
kereskedő 

0033 – INFORMATIKA SZAKGIMNÁZIUM 
• 4 évfolyamos; szakgimnáziumi kerettanterv; angol nyelv 
• a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia, diszpraxia) 

küzdő, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
• felvétel a tanulmányi eredmények, és a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján; 

a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük; pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges 

• informatika ágazat; a szakképzési évfolyamok után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 
informatikai rendszerüzemeltető 

 


