
 
 
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
a 2021/2022-es tanévre 

 
1. Az iskoláról 
Az iskola neve: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium  
Fenntartó: Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Típusa: 6 évfolyamos gimnázium 
OM azonosító kódja: 035279 
Igazgató: Csapodi Zoltán 
Cím: 1088 Budapest, Trefort utca 8. 
Telefon: (06-1) 460-44-62  
Honlap: www.trefort.elte.hu 
E-mail: titkarsag@trefort.elte.hu 
 

2. Tanulmányi adatok 
Telephely (feladatellátási hely) kódja: 001 
Tanulmányi terület kódja (tagozatkód): 0001 
Tanterv: a helyi tanterv gimnáziumi kerettantervre épül; évfolyamonként három 
(összesen 18) azonos tantervű osztállyal rendelkezünk (7-12. évf.)  
Idegen nyelvek:  
 
 Első idegen nyelv (7-10. évf.: heti 4 óra, 11-12. évf.: heti 3 óra): 

 angol vagy német (szintfelmérés alapján tudásszinteknek megfelelően bontva) 
 

Második idegen nyelv (9-12. évf.: heti 4 óra):  
angol, francia, kínai, német, spanyol  
 

Emelt szintű érettségire felkészítő oktatás a 11-12. évfolyamokon a következő 
tantárgyakból (kötelezően választandó 11. évf.: heti 4 óra, 12. évf.: heti 8 óra):  

angol, német, francia, spanyol nyelv; biológia, fizika, kémia; matematika; magyar 
nyelv és irodalom, történelem 

 
Testnevelés és sport: 
délutáni edzési lehetőségek (megfelelő igény esetén): kosárlabda, röplabda, labdarúgás, 
floorball; a mindennapos testnevelés részeként 7. és 8. osztályban néptáncot, 11. 
évfolyamon társastáncot is tanítunk; lehetőség van gyógytestnevelésen való részvételre 
 

http://www.trefort.elte.hu/
mailto:titkarsag@trefort.elte.hu


3. Egyéb iskolai területek tudnivalói 
• csoportbontásban történő oktatás (informatika, fizika, kémia, biológia, matematika, 
idegen nyelvek, emelt szintű felkészítések) 
• magas szintű informatika oktatás és robotika szakkörök 
• több mint 50 különböző délutáni szakkör tantárgyakhoz és műveltségterületekhez 
kötődően (tehetséggondozási, versenyfelkészítési és felzárkóztatási céllal) 
• művészeti tevékenységi körök (diákkórus, magyar és idegen nyelvű színjátszás) 
• külföldi diákcsere kapcsolatok, programok (Németország, Olaszország, Nagy-Britannia, 
Belgium) 
• az európai értékrendre és demokráciára nevelés keretében Európai Parlament Modell 
(MEP) program (koordináló iskolaként) és a 12. évfolyamon társadalomismeret oktatás, 
vitakörök három nyelven, gazdasági ismeretek oktatása 
• a hangsúlyos környezeti nevelés (Ökoiskola) részeként a 9. évfolyamon egyhetes 
nomádtábor 
• hétvégi, iskolán kívüli sport és testmozgási lehetőségek (GyalogTrefort, Trefort Futókör) 
• nyári táborok (Trefortos Nagytábor, gyalogos, evezős, kerékpáros túrák), matektábor, 
nyelvi táborok és külföldi utak 
• számos iskolai program (pl. Trefort nap tudományos diáknapként, szalagavató, adventi 
koncert, Trefort bál, sítábor, diákszínjátszó fesztivál, sportnap, pályaválasztási nap) 

 
4. A felvételi eljárás rendje, a jelentkezés módja, a jelentkezők rangsorolása 
iskolánkban 

Erre vonatkozóan egy külön, részletesebb tájékoztató is megtalálható a 
Trefort honlapján! 

• Igazgatói tájékoztató az iskoláról a jelentkezők szüleinek és ismerkedés az iskolával a 
leendő diákoknak: 2020. november 6. 
• Írásbeli vizsgára vonatkozó tanulói jelentkezési lap leadása az iskola titkárságán:  
2020. december 4. 
• Központi, egységes, kompetenciaalapú írásbeli felvételi magyar nyelvből és 
matematikából: 2021. január 23., szombat 10.00 (pótidőpont: január 28., 14.00) 
• Jelentkezési lap és a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap 
másolatának leadása a titkárságon: 2021. február 19. 
• „Fedezd föl a Trefortot!” – ismerkedési délután a szóbelire történő behívás ponthatárát 
elérő diákoknak és szüleiknek (a gyerekeknek közösségi játékok, kiscsoportos 
foglalkozások, a szülőknek pódiumbeszélgetés): 2021. február 24. 
• Szóbeli felvételi vizsga (felkészülési idő után ismerkedő beszélgetés a felvételiző által 
hozott mappa, ill. egy helyben kapott, véleményalkotásra ösztönző kérdés vagy állítás, 
valamint egy kép alapján): 2021. február 27., szombat (pótidőpont: március 1-2., du.) 
 
Pontszámítás: 
• központi magyar nyelv írásbeli  50 pont 
• központi matematika írásbeli  50 pont 
• szóbeli felvételi beszélgetés  36 pont 
• általános iskolából hozott pontszám 10 pont 
  összesen:                146 pont 

 
A korábbi tanulmányi eredményekből hozott pontszám kiszámítása: 



Hat tantárgy 5. osztályos év végi és 6. osztályos félévi eredményeit kérjük. Ahány 
osztályzat eltérés van ezekben összesen az ötöstől, annyiszor fél pontot vonunk le a 
maximálisan elérhető 10-ből. 
A hat tantárgy a következő: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, egy 
idegen nyelv és egy természettudományos tárgy. 
A felvételi rangsort az így szerzett pontok (írásbeli: max. 100 pont+szóbeli: max. 36 
pont+hozott: max. 10 pont=max. 146 pont) alapján állítjuk össze.  
 
Azonos összpontszám esetén a következő szempontok szerint rangsorolunk: 
1. az írásbeli felvételin elért összpontszám 
2. a szóbeli felvételin elért pontszám 
3. a hozott pontok 
4. valamelyik írásbelin elért kiemelkedő pontszám 
5. idősebb testvér járt vagy jár hozzánk.  
 
A felvételi további rendje: 
• 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételin elért összesített 
eredményét és a rangsorban elért helyét,  
• 2021. március 23-ig a tanulói adatlapok módosításának lehetősége (sorrendmódosítás), 
• 2021. április 30-ig kiértesítjük a diákokat a végleges felvételi döntésünkről. 
 
A jelentkezési-felvételi eljárás egésze során mérvadó jogszabály a nevelési-oktatási 
intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, illetve annak 26-45. §-a. Az e rendeletben 
meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2020/2021-es 
tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
Sajátos nevelési igényű, ill. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókra a Nemzeti köznevelési törvény (2011. évi CXC. tv.) 51. § (5), illetve a 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 33. § (3) bekezdését alkalmazzuk.  
Ennek értelmében a központi írásbeli vizsgára vonatkozó, esetleges speciális elbírálásra 
irányuló, írásos szülői kérelmet a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az igazgató 
bírálja el. A kérelmet, valamint a szakértői bizottság szakvéleményét az írásbeli 
vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt írásban kell benyújtani. 
A kérelmet az igazgató bírálja el, döntését határozat formájában hozza meg, és az 
kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozik.  
 

KÉRJÜK, HOGY FOLYAMATOSAN FIGYELJÉK ISKOLÁNK  
ÉS AZ OKTATÁSI HIVATAL (OH) HONLAPJÁT (oktatas.hu),  

MERT AZ AKTUÁLIS JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK MÓDOSÍTHATNAK AZ 
ITT KÖZÖLT DÁTUMOKON ÉS ELJÁRÁSRENDEN!  

    
 

 
 


