
Mikor lesz a szóbeli meghallgatásom? 

A szóbeli meghallgatások február 27. és március 14. között történnek. Lehetőséget biztosítunk 

arra, hogy a honlapunkon keresztül, on-line felületen válassz szóbeli vizsgaidőpontot. Akik 

nem akarnak élni ezzel a lehetőséggel, azokat mi fogjuk vizsganapra beosztani. Az időpontot 

a honlapunkon tesszük közzé. 

 

Lehet-e időpontot módosítani?  

Indokolt esetben igen, a jogszabály egyszeri módosítást tesz lehetővé. Kérjük, ebben az 

esetben szüleiddel mindenképpen vegyétek fel a kapcsolatot az iskolával telefonon (06-

26/310-408) vagy e-mailben (felveteli@mzsg.hu). 

 

Mikor kaphatok mentességet a szóbeli meghallgatás alól? 

Ha a hozott pontjaid átlaga 7. év végén legalább 4,7 eredményű, és 8. félévkor ugyanúgy 

legalább 4,7 eredményű, akkor szóbeli mentességet élvezel. Ebben az esetben automatikusan 

megkapod a szóbeli vizsgádra járó maximális pontszámot. 

Kivételes esetek: Szóbelit kell tenned jeles-kitűnő tanulóként abban az esetben, ha 

 angol tanulmányi területre jelentkeztél és nincs általános iskolai angol eredményed 

 német tanulmányi területre jelentkeztél és nincs általános iskolai német eredményed 

 TanDem tanulmányi területre jelentkeztél és nincs általános iskolai angol eredményed. 

Ebben az esetben a szóbeli vizsgád rövidebb lesz, mert csak a szaktárgyi részből kell vizsgáznod, az 

általános elbeszélgetés részre megkapod a maximális pontot. 

Miből számítják a hozott pontokat? 

A hozott pontokat öt tantárgy osztályzatainak összege adja:  

 magyar nyelv és irodalom osztályzatok átlaga egy tizedes jegyre kerekítve,  

 matematika,  

 történelem,  

 idegen nyelv (angol nyelvi és TanDem tagozatra az angol, német nyelvi tagozatra a 

német osztályzatot számítjuk be.)  

 egy természettudományos tantárgy az alábbiak közül: fizika vagy kémia vagy biológia 
(azt a tantárgyat választjuk, amelyikből a legjobb osztályzatokat kaptad) 

Miből kell szóbeliznem? 

A Felvételi Tájékoztatónkban ezt olvashatod: „Aki több tagozatot jelöl meg, annak a szóbelin 

az első helyen megjelölt tagozat vizsgakövetelményeit kell teljesítenie. Amennyiben azonban 

idegen nyelvi jártasságot elváró képzésre is jelentkezik (0003, 0004, 0005 tagozat), 

szóbeliznie kell idegen nyelvből is.” 

Hogy ez pontosan mit jelent, néhány példán keresztül szeretnénk megvilágítani Neked: 
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 Balázs TanDem tagozatra jelentkezik első helyen, másodiknak jelöli a reált.  

Balázsnak a TanDem tagozat követelményei szerint kell szóbeliznie, azaz választhat a 

természettudományos vagy a humán tételsor közül. 

 Luca első helyen az angol 5 évfolyamos képzést jelöli meg, második helyen az angol 4 

évfolyamost, harmadik helyen a humán tagozatot. 

Lucának csak angolból kell szóbeli vizsgát tennie, az angol szóbelire kapott pontszámát 

viszi mindkét nyelvi tagozatra és a humán tagozatra is. 

És mi a helyzet akkor, ha Luca a humán tagozatra humán pontszámot szeretne vinni? 

Természetesen ennek sincs akadálya, Lucának ekkor humán meghallgatásra is jelentkeznie 

kell. 

 Hanna első helyen humán tagozatra szeretne menni, második helyen a TanDem, harmadik 

és negyedik helyen az angol nyelvi tagozatokat jelölte.  

Hannának két szóbelit kell tennie: humán tételsorból és angolból fogjuk őt meghallgatni. 

Humán és TanDem tagozatra a humán, nyelvi tagozatokra az angol pontszámát viszi. 

Máté angolt és németet is tanult általános iskolában. Első helyre a reál tagozatot írta be, 

második helyre az angol 5 évfolyamos képzést, harmadik helyre a német 5 évfolyamos képzést. 

Máténak reálból, angolból és németből is kell szóbeliznie, az egyes tagozatokra a 

tagozatnak megfelelő szóbelire kapott pontszámot fogja vinni. 

 

 

 

 


