
Az iskola neve: 
Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 

OM azonosító: 
 201573 

Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 

E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Honlap: www.bercsenyi.com 

Igazgató: Kocsis Erzsébet Pályaválasztási felelős: Szécsiné Tamasi Katalin 

Intézményegység-vezető: Szécsiné Tamasi Katalin Kollégiumvezető: Galsi Zoltán 

ECDL vizsgára felkészítés: van Nyelvvizsgára felkészítés: van 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

EGYEDI 
KÓD 

KÉPZÉSI 
IDŐ 

TANULMÁNYI PROGRAM,  
KERETTANTERV 

TANULMÁNYI TERÜLET 

OKTATOTT IDEGEN 
NYELV 

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEMZŐI 
(pl. normál oktatás, emelt szintű oktatás…) 

FELVEHE-
TŐ  

LÉTSZÁM 

0001 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Általános gimnáziumi képzés 20 

0002 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német, Emelt szintű angol nyelvi képzés 20 

0003 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német Emelt szintű természettudományi képzés 15 

0004 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Emelt szintű informatikai képzés 15 

0005 4 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv 

angol, német  Belügyi rendészeti képzés 26 

0006 5 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv, Arany 
János Kollégiumi 
Program hátrányos 
helyzetű tanulóknak 

angol, német Általános gimnáziumi képzés, AJKP prog-
ram 

26 

0007 8 év Kerettantervre épülő 
helyi tanterv, tehet-
séggondozás 

angol, német  Nyolc évfolyamos tehetséggondozó gim-
náziumi képzés 

26 

Kollégium: van Felvételi vizsga: Összesen: 148 

A felvételi eljárást megelőző központi írásbeli vizsgán való részvételt kéri-e? Igen. Az emelt angol nyelvi 
oktatás (tagozatkód: 0002.)  

Egyéb meghallgatás: Van. Az emelt angol nyelvi oktatás (tagozatkód: 0002.) szóbeli meghallgatás angol 
nyelvből 

A vizsgázó teljesítményének értékelése: A hozott pontok illetve a központi felvételin elért pontszámok fi-
gyelembe vételével. Részletes pontszámítást a honlapunkon lehet megtekinteni. (www.bercsenyi.com) 

Nyelvi előkészítő évfolyam indítása: nincs 

A felvételi kérelmek elbírálásakor mit vesznek figyelembe? Országos Tanulmányi Versenyen elért ered-
ményeket, nyelvvizsga eredményeket, a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget. 

Nyílt nap időpontjai: 2018. november 19. (hétfő) a városi általános iskoláknak,  
                                    2018. november 21. (szerda) a vidéki általános iskoláknak 

További információk: 0003. tagozat indítása 10 fő esetén lehetséges 

 
Minden programra felvételi eljárásban választjuk ki a tanulókat.  
  



A FELVÉTELI ELJÁRÁS 

EMELT ANGOL NYELVI OKTATÁS (tagozat kód: 0002),  

Csak azok a tanulók vehetők fel a programra, akik részt vettek az egységes írásbeli felvételi vizsgán. A 

tanulók az általuk választott bármely középiskolában megírhatják felvételi dolgozatukat. 

Határidők, dátumok: 

Jelentkezés az egységes írásbeli vizsgákra: 2018. december 07. 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák: 

(9. évfolyamra jelentkezőknek) 
2019. január 19. 10.00 óra 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák: 2019. január 24. 14.00 óra 

Angol nyelv szóbeli vizsga iskolánkban a 0002. programon: 2019. március 1. 14.30 óra 

Pótló szóbeli vizsga: 2019. március 7.14.30 óra 

2019. március 8.14.30 óra 

Az ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM (tagozat kód:0006) 

Az Arany János Kollégiumi Programba a felvételi eljárást az Emberi Erőforrások Minisztériuma utasítá-

sai szerint szervezzük. Információk a programról a www.ajkp.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia 

kell a hiánytalanul kitöltött űrlapokat, melyek beszerezhetők intézményünkben, illetve az előbb feltünte-

tett honlapon.  

Határidők, dátumok: 

Pályázatok benyújtása legkésőbb:  2019. január 28. 

Tájékoztatás a pályázat elbírálásáról:  2019. február 8. 

 

ÁLTALÁNOS TANTERVI OKTATÁS (tagozatkód: 0001.),  

EMELT SZINTŰ INFORMATIKAI KÉPZÉS (TAGOZATKÓD: 0004.), 

BELÜGYI RENDÉSZETI KÉPZÉS (tagozatkód: 0005.), 

NYOLCÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI OKTATÁS (tagozatkód: 0007.) 

 

Ezekre a programokra a tanulók felvétele az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.  

 



A tanulók értékelése: 

Az általános gimnáziumi képzésben (0001.) a szerezhető maximális pontszám 100 pont, a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 

8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és technika 

tantárgyak kivételével, valamint csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló 

számára kedvezőbb módon. 

Az emelt angol nyelvi programban (0002.) a szerezhető maximális pontszám 200 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 

8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és technika 

tantárgyak kivételével, valamint csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló 

számára kedvezőbb módon. Kötelező a központi írásbeli magyar nyelv és irodalomból, matematikából 

(max: 100 pont), valamint a szóbeli angol nyelvből (50 pont). 

Az emelt természettudományi képzésnél (0003.) a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a 

hozott maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év 

végi és a 8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és 

technika tantárgyak kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló 

számára kedvezőbb módon. 

Az emelt informatikai képzésnél (0004.) a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 

8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be a testnevelés, ének-zene, rajz és technika 

tantárgyak kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló számára 

kedvezőbb módon. 

A belügyi rendészeti képzésnél (0005.) a szerezhető maximális pontszám 100 pont. Ebből a hozott 

maximális pontszám az általános iskolai eredmények alapján adódik: az 5., 6., 7. évfolyam év végi és a 

8. évfolyam 1. félévi tanulmányi eredményét számítjuk be az ének-zene, rajz és technika tantárgyak 

kivételével, csak egy tanult idegen nyelv osztályzatát vesszük figyelembe a tanuló számára kedvezőbb 

módon. 

Az Arany János Kollégiumi Programba (0006) a felvehető tanulókról az Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma által meghatározott feltételek alapján születik döntés. 

A nyolcévfolyamos gimnáziumba (0007.) a hozott általános iskolai eredmények alapján történik a 

felvétel. 

  



Az előzetes felvételi eljárás eredményét a dolgozatot megírató iskolák továbbítják a felvételi eljárásban 

érintett további iskoláknak. A jelentkezési laphoz, kérjük az ÉRTÉKELŐ LAP másolatának csatolását. A 

szerzett pontszámokat az iskolák tantárgyanként a saját felvételi eljárásukban átszámítják az egyes 

programjaikra. A Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda prog-

ramjaira az átszámítás az alábbi táblázat szerint történik: 

 

 
Hozott  

maximális 
pontszám 

Magyar nyelv 
írásbeli 

Matematika 
írásbeli 

Angol 
szóbeli 

Összesen 

általános gimnáziumi 
képzés (001.) 

100 - - - 100 

emelt angol nyelvi képzés 
(002.) 

50 50 50 50 200 

emelt természettudomá-
nyi képzés (003.) 

100 - - - 100 

emelt informatikai képzés 
(004.) 

100 - - - 100 

belügyi rendészeti kép-
zés (005.) 

100 - - - 100 

AJKP (006.) 100 - - - 100 

nyolcévfolyamos gimná-
zium (007.) 

100 - - - 100 

Megjegyzés: Az írásbeli dolgozatokban elérhető maximális pontszám 100%-os teljesítmény esetén 

adható meg. 

A felvételi vizsga követelménye tantárgyanként: 

Az írásbeli feladatlapok központilag készülnek a követelmények is központilag meghatározottak. 

Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási szabályok alkalmazását 

igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az anyanyelvi készségek, például a szövegér-

tés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a gondolkodás, a kreativitás, a fantázia működését vizsgáló fel-

adatok. A feladatsorok sikeres megoldásához a tanult ismeretek mellett megfelelő figyelem, szókincs, 

kifejezőkészség, absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság szükséges. 

A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő, szokásos feladatokon 

kívül főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű szituációkban való alkalmazását igénylő felada-

tok kerülnek, néhány kreativitást, ötleteket feltételező feladattal is kiegészítve. A feladatmegoldás sike-

rében a tantárgyi ismeretek mellett itt is a megfelelő figyelem, feladatmegoldó készség, problémaérzé-

kenység, logikus gondolkodás és a kreativitás játszhat fontos szerepet. 

  



Szóbeli meghallgatás az emelt angol nyelvi képzésre jelentkező tanulóknál: 

A beszélgetés két részből (feladatból) áll: 

1) beszélgetés az egyik vizsgáztatóval egy adott témáról (kérdés – felelet formájában) 

2) képleírás (egy vagy kettő képről önállóan és négy-öt, a kép/képek alá írt kérdés alapján) 

A beszélgetés mindkét része más-más témával kapcsolatos.  

A témák: 

 Az én világom 

 A család és a barátok 

 Ház, lakás 

 Lakóhelyünk 

 Mindennapi életünk 

 Az iskola világa 

 Vásárlás 

 Étkezés 

 Időjárás 

 Egészség, betegség 

 Öltözködés 

 Utazás 

 Szabadidő, szórakozás 

 

Minden tanulót egyszerre 2 tanár hallgatja és értékeli. Összesen 50 pont kapható a szóbeli meg-

hallgatáson. Minden tanuló húz egy borítékot, amelyben az első feladat témája és a második 

feladathoz tartozó kép(ek) található(k). A beszélgetés időtartama: 10 perc 

Egyéb információk: 

A kollégiumi elhelyezés a gimnázium kollégiumába történik. 

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanulók a Jelentke-

zési lap és a szakvélemény benyújtásával együtt írásban kérhetik a felvételi vizsga idejének és módjá-

nak a szakértői vélemény szerinti megváltoztatását. 


