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TISZTELT SZÜLŐK! 

4. ÉVFOLYAMOS TANULÓK! 

A 8 évfolyamos képzésre jelentkező tanulók egyénileg jelentkezhetnek 

középfokú intézménybe. 

 

Az egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (tanulói adatlap és jelentkezési 

lap(ok)) a jelentkezőnek, illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 

program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell előállítani, majd 

kinyomtatva továbbítani kell a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákba, 

illetve az Oktatási Hivatalba. 
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2019. február 18-áig  

a szülő továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a 
tanulói adatlapok első 

példányát pedig a Felvételi 
Központnak. 
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Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a jelentkezés módjáról a 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_e

ljaras/2018_2019beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete 
 

címen tájékozódjanak és ezek alapján: 

 

a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba a jelentkezési lapon 

megjelölt cím(ek)re 

 

a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatal győri feldolgozó központjába – 

Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694.  továbbítsák. 

 

 

Tagozatkód: 0007 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/2018_2019beiskolazas/egyeni_jelentkezes_menete
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A jelentkezési laphoz kérjük, csatoljanak felbélyegzett, a 

tanuló nevére megcímzett borítékot! 

 

További fontos információk a középfokú beiskolázással 

kapcsolatban az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 

Felvételi eljárásrendjében és az Oktatási Hivatal honlapján 

megtalálhatók: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/

2019/KIFIR_kiadvany_20181029.pdf 
 

http://vmg-erd.hu/ 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/KIFIR_kiadvany_20181029.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/KIFIR_kiadvany_20181029.pdf
http://vmg-erd.hu/
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A felvételi vizsga a NYOLCOSZTÁLYOS gimnáziumba jelentkezők számára 

három fő részből áll 

1. Az általános iskolai tanulmányi eredmények. 

2. A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú magyar nyelv és 

matematika feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga. 

3. A szóbeli meghallgatás. 

 

A központi írásbeli vizsga során legalább 60 pontot elért tanulók végső 

sorrendjének kialakításához figyelembe vesszük a szóbeli meghallgatás eredményét, 

valamint az eddigi tanulmányi tevékenységüket a negyedik évfolyamos tanulói 

tájékoztató füzet alapján. 
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NYOLCOSZTÁLYOS SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGANAPOK AZ 
ÉRDI VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN  

2019 
 

 

 

 

 

 

 

Egyéni vizsgabeosztás megtekinthető:  

http://vmg-erd.hu/ 

 

FEBRUÁR 25. 
HÉTFŐ 
12.30 

FEBRUÁR 26.  
KEDD 
12.30 

FEBRUÁR 27. 
SZERDA 

12.30 

NYOLCOSZTÁLYOS 
TAGOZAT 

NYOLCOSZTÁLYOS 
TAGOZAT 

NYOLCOSZTÁLYOS 
TAGOZAT 

http://vmg-erd.hu/
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A SZÓBELI MEGHALLGATÁSRA  

1. TÁJÉKOZTATÓ FÜZETET,  

2. FÉLÉVI ÉRTESÍTŐT, a 4. évfolyam első félév osztályzatait tartalmazó  

e-napló fénymásolatát 

3. ÉS TOLLTARTÓT  

MINDEN TANULÓ HOZZON MAGÁVAL! 

Szóbeli tematika a felvételi eljárásunkban megtalálható 

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89RDI-

V%C3%96R%C3%96SMARTY-MIH%C3%81LY-GIMN%C3%81ZIUM-

FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2019-2020-RA.pdf 

 

 

http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89RDI-V%C3%96R%C3%96SMARTY-MIH%C3%81LY-GIMN%C3%81ZIUM-FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2019-2020-RA.pdf
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89RDI-V%C3%96R%C3%96SMARTY-MIH%C3%81LY-GIMN%C3%81ZIUM-FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2019-2020-RA.pdf
http://vmg-erd.hu/wp-content/uploads/2018/10/%C3%89RDI-V%C3%96R%C3%96SMARTY-MIH%C3%81LY-GIMN%C3%81ZIUM-FELV%C3%89TELI-ELJ%C3%81R%C3%81S-RENDJE-2019-2020-RA.pdf
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Nyolcosztályos tagozat 5-8. évfolyamán egy idegen nyelvet, a 9-12. 

évfolyamon két idegen nyelvet tanulnak a tanulók.  

A nyelvválasztás lehetősége a bejutás sorrendjétől és az eddig tanult 

nyelvtől függ. 

Nyolcosztályos tagozaton az elérhető pontszám: 180 pont 

 
Írásbeli 

vizsga 

matematika 
maximum 

50 pont 
100 pont 

magyar 

nyelv 

maximum 

50 pont 

Eddigi tanulmányi tevékenység 40 pont 

Szóbeli meghallgatás 40 pont 


