Beiskolázás 2019/2020
BMSZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű
Szakgimnáziuma
A felvételi eljárás menete
Központi felvételi minden osztályban (matematika és anyanyelvi feladatlap)
Jelentkezési határidő: 2018. december 7.
Központi felvételi: 2019. január 19. 10 óra (Pótfelvételi: 2019. január 24. - 14 óra – előzetes
egyeztetés alapján)
Megtekintés: 2019. február 4. (8-16 óra)
Eredmények átvétele: 2019. február 6-7.
Jelentkezési lap elküldése az iskoláknak: 2019. február 18.
Ideiglenes felvételi jegyzék: 2019. március 18.
Sorrend módosításának lehetősége: 2019. március 21-22.
Végleges sorrend: 2019. április 23.
Szülői értekezlet és osztályfőnöki óra: 2019. május 22. 16 óra
Beiratkozás: 2019. június 20. 10-12.30 óra
A felvételi pontok számítása: magyar nyelv és irodalom (két tantárgy átlaga), történelem,
matematika, idegen nyelv és fizika/biológia 7. év végi és 8. félévi eredményének összege
(hozott pontok), valamint a központi felvételi vizsgán elért pontszám (maximális pontszám 50
+ 100 pont).
Azonos pontszám esetén előnyt élveznek azok a diákok, akiknek testvére vagy szülei tanultak
iskolánkban, ill. a kerületi általános iskolák tanulói.
Szóbeli elbeszélgetés nincs.
Rangsorolás: a felvételi vizsga és az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján.
Minden osztályunkban a tanulók egy év beszámítással az ötödik évben az első OKJ szakma
(mellékszakképesítés választás alapján) mellé másodikat is szerezhetnek!
Indítandó osztályok 2019/20-ban:
9. C – Villamosipar és elektronika ágazat – 4 éves
képzés
Kód: 203058 – 051403 – 0051
Írásbeli: központi felvételi + hozott pontok
Kimenet: érettségi + PLC programozó - OKJ 51 523 01
(mellékszakképesítés választás alapján)
+1 év után Elektronikai technikus (OKJ 54 523 02)

9. A – Informatika ágazat – 4 éves képzés
Kód: 203058 – 051403 – 0052
Írásbeli: központi felvételi + hozott pontok
Kimenet: érettségi + irodai informatikus - OKJ 52 481 02
(mellékszakképesítés választás alapján)
+ egy év után Informatikai rendszerüzemeltető
(OKJ 54 481 06)

9. S – Sport ágazat – Általános Sportosztály – 4 éves képzés
Kód: 203058 – 051403 – 0053
Írásbeli: központi felvételi + hozott pontok
A sport ágazatban tanítunk anatómiát, egészségtant, masszázst,
általános sport ismereteket elméleti és gyakorlati szinten.
Biztosítjuk a svédmasszőri végzettség megszerzésének
lehetőségét.
Kimenet: érettségi + regeneráló balneoterápiás masszőr - OKJ
51 726 01 (mellékszakképesítés választás alapján)
+ egy év után: Fittness-wellness instruktor (OKJ 54 813 01) vagy Sportedző-labdarúgás
OKJ 54 813 02)
9. H – Sport ágazat – Magyar Futball Akadémia – 4 éves
képzés
Kód: 203058 – 051403 – 0054
A futball utánpótlás osztályába kerülő tanulókról a Honvéd FC
toborzása és válogatása után az Akadémia és az iskola közösen
dönt (http://magyarfutballakademia.hu/)
Írásbeli: központi felvételi + hozott pontok
Rangsorolás: az Akadémián megfeleltek a felvételi pontok
alapján kerülnek felvételre. Azonos pontszám esetén a sport alkalmasság dönt.
A sport ágazatban tanítunk anatómiát, egészségtant, masszázst, általános és speciális
(labdarúgás) sport ismereteket elméleti és gyakorlati szinten. Biztosítjuk a svédmasszőri
végzettség megszerzésének lehetőségét.
Kimenet: érettségi + regeneráló balneoterápiás masszőr - OKJ 51 726 01
(mellékszakképesítés választás alapján)
+ egy év után: Sportedző – labdarúgás (OKJ 54 813 02) vagy Fittness-wellness instruktor
OKJ 54 813 01)
9. Ny – Informatika ágazat - Két tanítási nyelvű – 5 éves képzés
Kód: 203058 – 051403 – 0055
Írásbeli: központi felvételi + hozott pontok
Az előkészítő év után a tantárgyakat magyar és angol nyelven
tanítják a szaktanárok. Angolul tanítjuk a matematikát, az
angol célnyelvi civilizációt és az informatikát. Az előkészítő
évben heti 16 órában tanulják az angol nyelvet. Anyanyelvi
tanár is foglalkozik a diákokkal. A 10. évfolyamtól kezdődően
a tanulók második idegen nyelvet választhatnak (német/orosz).
Előkészítő évfolyamra azokat vesszük fel, akik korábban
nem, vagy csak kis óraszámban tanultak angolul. Akik két
tanítási nyelvű képzésben vettek részt, vagy rendelkeznek
B1 szintű nyelvvizsgával, előkészítő év nélkül kapcsolódnak be a munkába.
Kimenet: érettségi + irodai informatikus - OKJ 52 481 02 (mellékszakképesítés választás
alapján)
+ egy év után Informatikai rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06)
Az SNI-, illetve BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulók felvételi követelménye a
szakvélemény javaslatát figyelembe véve, egyéni elbírálás alapján, a szülőkkel egyeztetve
történik. Kérjük minden esetben a központi vizsgára jelentkezéssel együtt a szakvéleményt is
eljuttatni iskolánkba.
További információk a www.egressy.info honlapon a Beiskolázás menüpontban.

