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Bevezetés 
Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem 

sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges, melynek érdekében 

indokolt ezen adatok nyilvánossá tétele. A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési 

törvény végrehajtásáról 23.$ kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére: 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató  

2. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképesítése  

3. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai 

végzettsége és szakképzettsége.  

4. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve  

5. a tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok 

6. érettségi vizsga átlageredményei  

7. a tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetőségei  

8. a hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai  

9. az osztályozó vizsga követelményei és a vizsgák tervezett ideje  

10. iskolai osztályok száma és az osztályokban a tanulók létszáma részletesen 

 

1. A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató a Beiskolázás menüpont alatt található 
 

2. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és 

szakképesítése 

sorszám végzettség szak-szakpár 

1. egyetem matematika-fizika 

2. főiskola/mesterfokozat könyvtáros-tanár, informatikus könyvtáros/művészetek 

(kollégiumi nevelőtanár) 

3. egyetem/főiskola matematika/angol 

4. egyetem/főiskola kémia/etika, hit- és erkölcstan (kollégiumi nevelőtanár) 

5. egyetem biológia - földrajz 

6. egyetem magyar nyelv és irodalom 

7. egyetem angol 

8. főiskola/egyetem földrajz/testnevelés 

9. főiskola/egyetem ének-zene/magyar nyelv és irodalom 

10. egyetem gazdálkodási szakos közgazdász tanár 

11. főiskola kémia-biológia (kollégiumi nevelőtanár) 

12. egyetem magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv, angol nyelv 

13. főiskola/mesterfokozat angol nyelv 

14. főiskola/egyetem német nyelv/történelem 

15. egyetem orosz nyelv, angol nyelv 

16. egyetem testnevelés és sport 

17. egyetem földünk és környezetünk, történelem 

18. egyetem/mesterfokozat közgazdász tanár (vállalkozási ismeretek) 

19. egyetem angol nyelv, német nyelv 

20. egyetem német nyelv, művészetek 

21. egyetem matematika, fizika, informatika 



22. egyetem szakmai elmélet (közgazdaságtan) 

23. egyetem magyar nyelv és irodalom, német nyelv 

24. főiskola szakmai elmélet (ügyvitel) 

25. egyetem biológia, környezetismeret 

26. egyetem matematika, fizika, informatika 

27. egyetem szakmai elmélet (közgazdaság) 

28. egyetem angol nyelv 

29. főiskola szakmai elmélet (közgazdaság, ügyvitel) 

30. egyetem testnevelés és sport 

31. főiskola/egyetem földünk és környezetünk/biológia 

32. egyetem magyar nyelv és irodalom 

33. egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem 

34. főiskola testnevelés és sport 

35. főiskola óvodapedagógus (kollégiumi nevelőtanár) 

36. egyetem magyar nyelv és irodalom, fejlesztő pedagógus 

37. egyetem/főiskola matematika, fizika /szakmai elmélet (közgazdaság) 

38. egyetem német nyelv 

39. főiskola szakmai elmélet (közgazdaság) 

40. egyetem szakmai elmélet (közgazdaság) 

41. mesterfokozat testnevelés és sport 

42. egyetem szakmai elmélet (közgazdaságtan) 

43. főiskola szakmai elmélet (ügyvitel) 

44. egyetem/mesterfokozat testnevelés és sport 

45. egyetem magyar nyelv és irodalom, történelem, filozófia 

(kollégiumi nevelőtanár) 

46. mesterfokozat szakmai elmélet (közgazdaság, kereskedelem-

marketing, üzleti adminisztráció) 

47. főiskola magyar nyelv és irodalom, történelem (kollégiumi 

nevelőtanár) 

48. mesterfokozat angol nyelv 

49. egyetem matematika, informatika 

50. egyetem/főiskola magyar nyelv és irodalom/német nyelv, történelem 

51. főiskola testnevelés és sport 

52. egyetem magyar nyelv és irodalom, angol nyelv 

53. egyetem/főiskola angol nyelv/orosz nyelv, magyar nyelv és irodalom 

54. egyetem/főiskola történelem/fejlesztő pedagógus 

55.  egyetem biológia, testnevelés és sport 

56. egyetem ember és társadalom (kollégiumi nevelőtanár) 

 

  



3. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, 

feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége 
 

sorszám végzettség munkakör 

1. érettségi/pénzügyi és 

számviteli ügyintéző 

iskolatitkár 

2. érettségi iskolatitkár 

3. főiskola további gazdasági dolgozó 

 

 

4. Országos mérés eredményei 
A kompetenciák fejlesztése érdekében végzett pedagógiai eredményességét jól jelzik az országos adatok 

is. 

Eredményeink az elmúlt években folyamatos javulást mutattak, sikerül országos átlag felett 

teljesítenünk, illetve a technikumi átlagot jelentősen meghaladjuk. 

 

A 2021-2022. tanév bemeneti mérés eredményei az alábbi linken érhetők el: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5reSgirJwb4_LSBzElIllvoG_6AhBNp/edit?usp=share_link

&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true 

 

2022. – 2023. tanév 9. évfolyam bementei mérés /GINOP 

 

 
 

A 2022. május kimeneti mérés eredményei részletesen az alábbi linken érhetők el: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JhSjOUPz5zZ5YzbfSlpOsfe8nr75Uf4_/edit?usp=share_link

&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5reSgirJwb4_LSBzElIllvoG_6AhBNp/edit?usp=share_link&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5reSgirJwb4_LSBzElIllvoG_6AhBNp/edit?usp=share_link&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JhSjOUPz5zZ5YzbfSlpOsfe8nr75Uf4_/edit?usp=share_link&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JhSjOUPz5zZ5YzbfSlpOsfe8nr75Uf4_/edit?usp=share_link&ouid=112241933507526705402&rtpof=true&sd=true


5. A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok 
Iskolánk létszámadatainak alakulása is mutatja a pozitív irányba történő elmozdulást, a növekvő létszám 

mellett országos átlag alatti lemorzsolódási mutatókkal rendelkezünk:  

 

Tanév Létszám (fő) Lemorzsolódás (fő) 

2019/2020. 533  

2020/2021. 657  

2021/2022. 695 22 fő (3,07%) 

 

 

6. Az érettségi vizsgák eredményei 
Osztályonkénti érettségi eredmények 2021-2022. 
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11.a 38

11.b 28

11.c 30 4 4 1 3 4.75

11.d 31 31 22 9 1 10 20 4.50

12.a 29 151 129 22 1 1 22 52 53 20 3 3.45

12.b 27 134 114 20 3 3 27 47 25 30 2 3.38

12.c 23 117 107 10 2 3 28 25 37 24 0 3.43

12.d 29 170 133 37 1 1 9 31 54 74 1 4.12

összesen 612 607 509 98 7 8 86 156 180 171 6 3.61



Tantárgyankénti érettségi eredmények 2021 – 2022.  

 

 

 

 

Érettségi eredmények 2020 – 2021.  
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12.b 27 134 114 20 3 3 27 47 25 30 2 3.38

12.c 23 117 107 10 2 3 28 25 37 24 0 3.43

12.d 29 170 133 37 1 1 9 31 54 74 1 4.12

összesen 612 607 509 98 7 8 86 156 180 171 6 3.61



7. A tanórán kívüli foglalkozások igénybevételének lehetőségei  
A kötelező tanórai foglalkozásokon felül a tanulók – választásuk szerint - a 11. és 12. évfolyamon emelt 

szintű felkészítésben részesülhetnek a kötelező érettségi tantárgyakból.  

A 11. és 12. évfolyamon az alábbi választási lehetőségeket kínáljuk tanulóinknak emeltszintű 

felkészítésre: 

 történelem 

 matematika 

 angol nyelv 

 német nyelv 

 közgazdasági ismeretek 

 biológia 

 testnevelés. 

 

Fenti tantárgyakhoz kötelezően nem írunk elő a már meglévőkön túli tankönyvet és segédletet. A 

foglalkozást tartó kolléga ajánlott feladatgyűjteményt vagy segédletet jelölhet meg. Az emeltszintű 

érettségire jelentkezőket tantárgyanként heti két órában készítjük fel.  

A választott tanórai foglalkozásokon és sportköri foglalkozásokon a részvétel kötelező. (Ugyanazok a 

szabályok érvényesek, mint a tanórára.) A választott foglalkozás – a tanév kezdetekor, legkésőbb 

szeptember 30-ig, vagy az első félév lezárása után január 31-ig - indokolt esetben az iskola 

vezetőségének engedélyével a szülő kérésére megváltoztatható vagy lemondható. 

Az itt szerzett osztályzatok a bizonyítványba is bekerülnek. 

A tanulónak joga van részt venni szakvélemény alapján meghatározottak értelmében a képességeit és a 

tanulmányi eredményességét elősegítő fejlesztő pedagógus által tartott egyéni differenciáló fejlesztő 

foglalkozásokon. Ennek a szakértői véleménynek megfelelően a diáknak joga van a tanítási órákon való 

hosszabb dolgozatírási időhöz, akár szóbeli kiegészítéshez, képességeihez mérten való differenciáláshoz 

a szaktanárok segítségével, irányításával, együttműködésével. 

 

8. A hétvégi házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai 
Az otthonra adott feladatok kiadásakor a szaktanárok figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, 

évfolyamhoz és szakirányhoz kötődő leterheltségét. A házi feladatok kiadásánál a szaktanárok élhetnek 

a differenciálás lehetőségével, figyelembe veszik a rendelkezésre álló időtartam korlátozó hatását. A 

házi feladat osztályzattal értékelhető. 

A közismereti és a szakmai tárgyak esetén akár tantárgyi integrációval is, félévenként egy témazáró 

dolgozathoz kapcsolódóan ad projekt-jellegű feladatot az oktató, amelyet 20% erejéig beszámít a 

témazáró dolgozat értékelésébe. A számonkérés formái: 

 szóbeli számonkérés (felelet, előadás), 

 írásbeli számonkérés (teszt, feladatlap, példamegoldás és elemzés, esszé), 

 gyakorlati feladat, vagy projektfeladat bemutatás. 

Az érdemjegybe és az osztályzatba bele kell számítani a tanulóknak a tantárggyal kapcsolatos 

valamennyi megnyilvánulását, így versenyeken, vetélkedőkön való részvételt, pályázatok, pályamunkák 

készítését, gyakorlati tevékenységet (kísérletek, gyűjtőmunka, adatfeldolgozás és értékelés, monográfia, 

faliújság, kiállítás, múzeumlátogatás megszervezése, beszámoló a látottakról, több órai aktív, illetve 

passzív tanulói munka, stb.) 



A helyi tantervben előírt kötelező írásbeli témazáró dolgozatot valamennyi tantárgyból, amely érettségi 

vizsgájában írásbeli rész is szerepel /és arra a felkészítést vállalta az iskola/ iratunk. Ezek számát a 

tantárgyak helyi tanterve, vagy az ágazati alapoktatás oktatási programja és a szakirányú oktatásra 

vonatkozó képzési programja rögzíti. A témazáró dolgozat időpontját a tanulókkal legalább 1 héttel 

előbb ismertetni kell. Egy napon maximum két témazáró dolgozatra kerülhet sor. 

Az osztályozás a következő százalékos megoszlás alapján történik: 

0-29 % elégtelen (1) 

30-46 % elégséges (2) 

47-63 % közepes (3) 

64-79 % jó (4) 

80-100 % jeles (5) 

 

Az új technikumi osztályok szakmai tantárgyainak esetében az értékelés a következő százalékos 

megoszlás alapján történik: 

 

0-39 % elégtelen (1) 

40-49 % elégséges (2) 

50-59 % közepes (3) 

60-79 % jó (4) 

80-100 % jeles (5) 

 

Ezektől eltérni csak rendkívül indokolt pedagógiai szituációban megengedett. 

Rövid írásbeli számonkérést (röpdolgozat) előre bejelenteni nem kell. Időtartama nem haladja meg a 20 

percet. 

Interaktív írásbeli számonkérés során az oktatás, a számonkérés és az értékelés is többféle IKT eszköz 

bevonásával, interaktív feladatlapokkal történjen. A következő alkalmazások hasznosak – a teljesség 

igénye nélkül – a tananyagok elsajátításához, az értékeléshez: Redmenta, Google teszt, Liveworksheets, 

LearningApps, Kahoot, Sutori, Canvas, Wordwall, Flippity, stb.  

 

Évfolyamok egységes felmérésének értékelése osztályzattal történik, melyet az osztályozó naplóba a 

megfelelő hónaphoz egyszeres súllyal ír be az oktató. 

 

Bármely írásbeli számonkérésre elégtelen osztályzat adható, ha a tanuló nem megengedett segédeszközt 

használt megírása során. Az írásbeli munkákat kijavítva, az oktató értékelése mellett aláírásával ellátva, 

legkésőbb két héten belül ismertetni kell a tanulóval. A tanuló joga, hogy a kijavított és értékelt írásbeli 

számonkérést megtekintse. A helyi tantervben, vagy az oktatási és a képzési programban előírt kötelező 

írásbeli témazáró dolgozatokat, valamint a diagnosztikus felméréseket az oktató a tanév végéig megőrzi, 

majd leadja irattározásra. 

A technikumi osztályok 10. évfolyamától kezdve projektfeladatok is lezárhatnak egy tanulási szakaszt. 

A projektek megvalósítását szövegesen és érdemjeggyel is értékelik az oktatók csoportonként, vagy 

tanulónként. 

Az osztályzatok kialakításánál a munkaközösségek tantárgyanként határozzák meg az egyes 

osztályzatokhoz tartozó teljesítmény mértékét, ez elsősorban írásbeli munkák esetén, témazáró 

dolgozatoknál alkalmazható. 

Egy-egy tanulónak félévenként minimum a tantárgy heti óraszámának megfelelő érdemjegyet kell adni, 

ebbe a kötelezően írt (témazáró) dolgozatok érdemjegyei is beleszámítanak. A heti 0,5 és 1 órás tárgyak 



esetében a minimális érdemjegyek száma 2. Az adott féléves érdemjegyek körülbelül felét a félév első 

felében (a negyedéves értékelésig) kell szerezniük a tanulóknak, amennyiben ezt objektív körülmény 

nem akadályozza. A félévi és év végi osztályzat nem lehet kizárólag az érdemjegyek számtani átlaga, 

vegye figyelembe az értékelési időben bekövetkezett fejlődést. A rendszeres szóbeli számonkérés 

alapkövetelmény (kivéve a gyakorlati és készségtárgyakat, amelyek iskolánkban az gépírás, egyes 

szakmai tárgyak, testnevelés), a szóbeli és írásbeli érdemjegyek aránya a szaktárgy jellegétől függ. 

Szaktárgyi érdemjegy nem adható magatartásbeli, szorgalmi problémák esetén. Magyar nyelv és 

irodalom tantárgy 1 osztályzattal kerül értékelése félévkor és év végén. Évközben is így szerezhetnek 

érdemjegyet a tanulók. 

 

9. Az osztályozó vizsga követelményei és a vizsgák tervezett ideje 
Osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, akinek az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 

meghaladja a 9-13. évfolyamon a kettőszázötven tanítási órát. 

Osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak egy adott tantárgyból, aki a tanítási órák 30%-áról 

hiányzott, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető.  

Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félévben meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

érdemjeggyel nem volt értékelhető, félévkor is osztályozóvizsgát kell tennie, amennyiben ezt a 

nevelőtestület engedélyezte.  

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához osztályozóvizsgát kell tennie annak a tanulónak, 

aki magántanulói státuszban van, tehát felmentést kapott a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

Osztályozó vizsgát kell tenni azoknak a tanulóknak is, akik előrehozott érettségi vizsgát szeretnének 

tenni egy-egy tantárgyból. 

A tanuló és szülője/gondviselője a tanév helyi rendjében szabályozottak szerint értesítést kap az 

osztályozóvizsga letételének feltételeiről és tematikájáról.  

Az osztályozóvizsga vizsgabizottság előtt zajlik. A tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév 

vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. 

§ (7) bekezdésében meghatározott esetben az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, 

ha osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A 

bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a 

bejelentést nyolc napon belül továbbítja a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási 

év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

Az osztályozóvizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti részletes követelményeit az iskola honlapján 

tesszük közzé.  

Az osztályozó vizsgák és javító vizsgák időpontjait az iskola adott évi munkaterve tartalmazza. 

A különbözeti vizsga kötelezettségről az iskola határozatban értesíti a tanulót. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülője – a félév vagy 

a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik napig, az 51. § (7) bekezdésében meghatározott esetben 

az engedély megadását követő öt napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítása céljából 

független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy 

milyen tantárgyból kíván vizsgát tenni. Az iskola igazgatója a bejelentést nyolc napon belül továbbítja 

a kormányhivatalnak, amelyik az első félév, valamint a tanítási év utolsó hetében szervezi meg a vizsgát. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, javítóvizsgát tehet. 

A tanuló – kiskorú tanuló szülője/gondviselője aláírásával – a bizonyítvány átvételét követő 15 napon 

belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 

Különbözeti vizsgát kell tenni annak a tanulónak, aki más iskolából való átvétellel létesít tanulói 

jogviszonyt, amennyiben a tanulmányaiban a bizonyítvány alapján különbség állapítható meg. 



Ha a tanuló a javító vizsgáról, az osztályozó vizsgáról vagy a különbözeti vizsgáról igazolatlanul 

távolmaradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le, vagy elégtelen osztályzatot 

kapott, akkor a javítóvizsga letételével folytathatja a tanulmányait. 

 

I.félév:  

értesítés határideje: 2023. január 03. (kedd) 

osztályozóvizsgák ideje: 2023. január 11. (szerda) – 2023. január 19. (csütörtök) 

II.félév: 

értesítés határideje: 2023. május 22. (hétfő) 

osztályozóvizsgák ideje: 2023. június 01. (csütörtök) – 2023. június 12 (hétfő) 

Végzősök osztályozóvizsgája: 

értesítés határideje: 2023. április 03. (hétfő) 

osztályozóvizsgák ideje: 2023. április 19. (szerda) – 2023.május 2. kedd 

 

10. Az iskolai osztályok száma és az osztályokban a tanulók létszáma részletesen 
Az osztályban tanulók száma:  

 

Évfolyam Létszám (fő) 

9. ny technikum nyelvi előkészítő (1 osztály) 33 

9. technikum (5 osztály) 171 ( 34 + 33 + 35 + 34 + 35) 

10. technikum (5 osztály) 171 (35 + 35 + 33 + 33 + 35) 

11. technikum (5 osztály)       163 (30 + 32 + 34 + 36 + 31) 

12. technikum (5 osztály)       122 (34 + 25 + 29 + 31 + 31) 

2/14 5-ös szintű technikum (1 osztály) 12 

5/13 5-ös szintű technikum, beszámításos 1 éves 

(1 osztály) 

23 

 


