
A nálunk írásbelizők figyelmébe 

(január 24.) 

 

A kijavított magyar nyelv és matematika feladatlapokat – a javítást végző magyar- és 

matematikatanárok jelenlétében – az iskola földszinti  

nagytanárijában január 28-án, pénteken 8 és 16 óra között lehet megtekinteni. 

Január 28-án, pénteken reggel 8 órától lehet átvenni az írásbeli felvételi eredményt 

igazoló egyéni értékelő lapot az iskola titkárságán, munkanapokon 8-tól 16 óráig. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy minden 

családból csak egy fő felnőtt érkezzen a betekintésre. Fotózzák le lehetőleg saját 

telefonjukkal a dolgozatokat, konzultáljanak a jelenlévő matematika és magyar 

szakos javító tanárokkal, majd hagyják el az épületet, hogy mások is sorra 

kerülhessenek. 

KÉRJÜK, VEGYÉK FIGYELEMBE, HOGY MASZK VISELÉSE ÉS A 

TÁVOLSÁGTARTÁS ÉPÜLETÜNKBEN KÖTELEZŐ! 

 

A hozzánk jelentkezők figyelmébe –  

teendők az írásbeli után, a felvételi jelentkezés 

 

Február 18., péntekig küldhetik el a KIFIR elektronikus adatlap kitöltő program 

egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén előállított jelentkezési lapot (lapjait) 

közvetlenül a kiválasztott középiskola (középiskolák) részére. Ezzel egyidejűleg a tanulói 

adatlapot ajánlott küldeményként meg kell küldeni a Felvételi Központnak (9001 Győr, Pf. 

694).  

Az ezekre vonatkozó pontos információk megtekinthetők lesznek az Oktatási Hivatal és 

iskolánk honlapján. Amint az OH közzéteszi az ide vonatkozó idei linket, frissítjük 

és kiegészítjük tájékoztatónkat a szükséges információkkal. 



A kitöltött és aláírt jelentkezési lapokat kétféle módon juttathatják el hozzánk: 1. 

kinyomtatva, személyesen leadva az iskola portájára, 2. elektronikus úton, e-mailben, 

szkennelt csatolmányként a felveteli@trefort.elte.hu címre küldve. A február 7. és 11. 

(hétfő-péntek) közötti síszünetünk idején ugyanez a szabályozás érvényes. 

Amennyiben csak postázással tudják megoldani a hozzánk való eljuttatást, kérjük, 

azt semmi esetre se hagyják a február 18. előtti utolsó napokra! 

A szóbeli vizsgára történő behívás ponthatárát az írásbelin szerzett és a hozott 

pontszámok figyelembe vételével február 18-án, pénteken fogjuk megállapítani és 

nyilvánosságra hozni az iskola honlapján. 

Iskolánk adatai  

OM azonosító: 035279,  

név: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium,  

cím: 1088 Budapest, Trefort utca 8.,  

tanulmányi terület kódja: 0001, (feladatellátási hely/telephely kódja 001). 

 

 

mailto:felveteli@trefort.elte.hu

