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A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA 

Jelentkezés 2017. december 8-ig a www.oktatas.hu 
honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” 
benyújtásával 

Nem tévesztendő össze a felvételi 
jelentkezési lappal 

A tanuló maga dönti el melyik 
intézményben akarja megírni 

Független attól hová fog jelentkezni 
 

http://www.oh.gov.hu/


KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA A LÉVAYBAN 

8. évfolyam jelentkezése az általános iskolán 
keresztül 

6. évfolyamosok közvetlenül nálunk is 
jelentkezhetnek 
Jelentkezési lapot is tudunk adni 

A vizsga időpontjai: 
6. és 8. évfolyam : 2018. január 20-án 10 órától 

Az eredmény a www.levay.tirek.hu honlapon 
jelenik meg leghamarabb a tanuló Oktatási 
azonosítójával  

Az értékelő lapot a dolgozatok megtekintésének 
napján adjuk át. 

Határidő: 2018. február 8. 
 



FELVÉTELI JELENTKEZÉS A KÖZÉPISKOLÁBA 

HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 19. 

 8. évfolyam esetén az általános iskola mindent intéz 

◦ Jelentkezési lap, Tanulói adatlap 

◦ Adatrögzítés a KIR rendszerben 

◦ Továbbítás: 

 Jelentkezési lapot a középiskolába + értékelő lap 

 Önéletrajz és lelkészi ajánlás is szükséges 

 Tanulói adatlapot a Felvételi Központba 

 6. évfolyam esetén ugyanezt közvetlenül a szülő is 
megteheti, az általános iskola hitelesítése nem 
szükséges 



A SZÓBELI FELVÉTELI A LÉVAYBAN 

 Bibliaismeret – mindenki felvételizik  - témakörei a tájékoztatóban 

 Tagozatos, emelt szintű képzésre jelentkezők szóbeli felvételit tesznek: 
◦ Kémia, biológia 

◦ Fizika 

◦ Történelem 

◦ Magyar irodalom 

◦ Angol nyelv tantárgyakból 

 Mozgóképkultúra és médiaismeret képzésre jelentkezőknél az érdeklődés 
felmérése történik 

 

 Elbeszélgetés a szülőkkel együtt – tájékozódási lehetőség –tájékoztatás 
az iskola elvárásairól 

 Időpontja nálunk: 2018. február 24. szombat 
◦ Időpontok beosztása 22-én a honlapon lesz  megtekinthető 
  



A TANULMÁNYI EREDMÉNYEK PONTSZÁMA 

7. év végi és 8. félévi jegyek 

Mindenkinek: 

Magyar irodalom és nyelvtan átlag 

Matematika 

Történelem 

 Idegen nyelv 

Tagozatosoknak: 

Fizika, kémia, biológia, történelem, magyar  



DÖNTÉS A FELVÉTELI KÉRELMEKRŐL 

Tanulmányi eredmények  50 pont 

Központi írásbeli vizsga  

matematika    50 pont 

magyar nyelv    50 pont 

Szóbeli felvételi   50 pont 

   

 

    Összesen:  200 pont 



A FELVÉTELI ELJÁRÁS TOVÁBBI LÉPÉSEI 

Jelentkezők felvételi jegyzéke –ideiglenes 
rangsor 

   2018. március  14–ig 

Következő két nap: módosítási lehetőség 

Egyeztetés szükséges, új iskolát nem lehet 
jelölni 

Végleges felvételi jegyzék- értesítés a 
tanulóknak: 
  2018. április 20 - ig  

 



A  felvételi eljárásban 
eredményes jelentkezést 
és sikeres vizsgázást  
kívánunk minden kedves 
tanulónak! 

 


