
Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium  
OM azonosító: 032600 

 

Felvételi tájékoztató 

Bevezető 

A felvételi eljárás rendjét meghatározó jogszabályok, egyéb szabályzatok: 

- 2011 CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 

- 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről,  

- 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, - 

Szakmajegyzék - Szakgimnáziumban oktatható és kapcsolódó szakképesítések jegyzéke (2020. 

06. 05. OH), 

- 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről  

- az iskola 2021/2022-es tanév munkaterve, rendezvény- és programterve  

 

Iskolánk a 2022/23-as tanévre felvételt hirdet 

- szakgimnáziumi képzésére azon tanulók számára, akik a 2021/2022-es tanévben 

fejezik be tanulmányaikat az általános iskola 8. évfolyamán 

- öt évfolyamos (nyelvi előkészítős) gimnáziumi képzésére azon tanulók számára, akik 

a 2021/2022-es tanévben fejezik be tanulmányaikat az általános iskola 8. évfolyamán 

- szakképesítést adó képzésre azon szakmáink iránt érdeklődők számára, akik 

érettségivel már rendelkeznek.  

 

Szakgimnázium 
A szakmai oktatás keretében az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással 

párhuzamosan közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik. A tanulók a 4. év végén 

érettségi vizsgát, az 5. év végén szakmai vizsgát tesznek. 

Képzések és kódok: 

Párhuzamos művészeti szakképzés 

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoporton belül, 

5 éves szakképesítésre irányuló képzések 

XLII. Előadóművészeti 

ágazat 

4 0215 09 Táncos II. 

szakképesítés 

keretszint: 4 

Néptáncos szakirány belső kód: 0001 

V. Képző- és iparművészeti 

ágazat 

4 0213 01 Képző- és 

iparművészeti munkatárs 

szakképesítés 

keretszint: 4 

Kerámiaműves szakirány belső kód: 0004 

Divatstílus- és jelmeztervező 

szakirány 

belső kód: 0005 

Textilműves szakirány belső kód: 0006 

Művészeti grafikus szakirány belső kód: 0007 

Festő szakirány belső kód: 0008 



 

A szakgimnáziumi művészeti tanulmányi területeken a felvételi rangsort az általános iskolai 7. 

év végi és 8. félévi tanulmányi eredmények (magyar irodalom és magyar nyelvtan, történelem, 

matematika és tanult idegen nyelv) és a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi 

vizsga kiadott, egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye alapján 

állítjuk fel.  

Speciális felvételi szabályok: 

A Képző- és iparművészeti ágazati szakképesítésre jelentkezőknek rajzi- szakmai 

képességek, készségek meglétét vizsgáló felvételin (rajzi- szakmai alkalmasságin) kell részt 

venniük, amely 2x45 perces rajzi (csendélet grafikai eszközzel) és 1 órás szakmai, kreatív 

tervezési feladatból áll. Ennek értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”.  

Ezeknél a szakmáknál a hozott pontok közé soroljuk az általános iskolai rajz osztályzat is az 

említett évfolyamokon. 

Az Előadóművészeti ágazati szakmára jelentkező tanulóknak a táncos pályához való alkati, 

fizikai és tehetségbéli alkalmasságát vizsgáljuk. Értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. 

A hozott pontok közé soroljuk az általános iskolai testnevelés osztályzat is az említett 

évfolyamokon. 

Mindkét ágazaton a felvétel feltétele az egészségügyi, pályaalkalmassági orvosi vizsgálaton 

való alkalmasság. 

 

Pontszámítás  Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: 
maximum  50 x 2= 100 pont  

 Hozott pontok: 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi 
érdemjegyei: 
o Magyar irodalom és nyelvtan:       4x5/2=20:2=10  
o Matematika:                                                   5+5=10  
o Történelem:                                                    5+5=10  
o Tanult idegen nyelv:                                      5+5=10  
o Rajz/Testnevelés:                                           5+5=10 
maximum  50 x 2= 100 pont  

Elérhető legmagasabb pontszám: 200 pont 
A rangsorolásban nem játszik szerepet, de eredménye 
befolyásolja a felvételt:  

 Szakmai készség- és képesség felmérő vizsgálat 
eredménye: megfelelt / nem felelt meg.  

 Egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat eredménye: 
alkalmas / nem alkalmas.  

 

 

 

 



Gimnázium  

A képzés során célunk minden tanulót felkészíteni a felsőoktatási tanulmányokra, valamint 

hozzásegíteni a B2 szintű nyelvismerethez. Iskolánkban nyelvvizsga (ECL) és ECDL 

vizsgaközpont is működik.  

Tantervünk a gimnáziumi képzés során a kerettantervekre épül, és kiemelten kezeli a 

nyelvtanulást.  

Képzések és kódok: 

Öt évfolyamos (1 évfolyam nyelvi előkészítő + 4 évfolyam) gimnázium 

nyelvi előkészítő évfolyam első idegen nyelv: angol 

második idegen nyelv: német  

belső kód: 0002 

első idegen nyelv: német 

második idegen nyelv: angol 

belső kód: 0003 

 

A gimnáziumi felvételi rangsort, az általános iskolai 7. év végi és 8. félévi tanulmányi 

eredmények (magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika és tanult idegen 

nyelv) és a központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga kiadott, egységes 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredménye alapján állítjuk fel. 

A tanulóknak egy ismerkedő beszélgetésen is részt kell venniük a felvételi eljárás során. A 

beszélgetés nem pontszerző, de a rangsort felvételizők közötti pontazonosság esetén 

befolyásolhatja. 

Pontszámítás:  Központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: 
maximum  50 x 2= 100 pont  

 Hozott pontok: 7. évfolyam tanév végi és a 8. évfolyam félévi 
érdemjegyei: 
o Magyar irodalom:                                         5+5=10 
o Magyar nyelvtan:                                          5+5=10 
o Matematika:                                                  5+5=10  
o Történelem:                                                   5+5=10  
o Tanult idegen nyelv:                                     5+5=10  
maximum  50 x 2= 100 pont  

Elérhető legmagasabb pontszám: 200 pont 

 

A felvételhez szükséges a szóbeli meghallgatáson való részvétel. 

 

A gimnáziumi, illetve szakgimnáziumi szakképesítésekre irányuló felvételről a pedagógusokból 

álló szakmai felvételi bizottság javaslata alapján az intézményvezető dönt.  

 

 

 



Szakképesítést adó képzés 

Érettségi utáni kétéves képzésben Képző- és iparművészeti munkatárs - művészeti grafikus, 

valamint táncos II. - néptáncos szakirányokat hirdetjük meg.  

A kétéves képzésre jelentkezés, ill. a szakmai képzés megkezdésének feltétele a sikeres 

érettségi vizsga megléte, valamint az öt éves szakmai képzés alkalmassági vizsgájával 

megegyező felvételin való megfelelés. Jelentkezni a szakmai alkalmassági vizsgára postai úton, 

egy bemutatkozó levélben szükséges az iskola címére.  

Cím: Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2. Érdeklődni 

az iskola e-mail címén keresztül: fnmszki@gmail.com vagy telefonon 06-27 / 359-607 számon 

lehet.  

A felvételi eljárás rendje  

Az iskolába történő jelentkezés és felvétel rendjét miniszteri rendelet határozza meg.   

Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól kérjük, az egységes központi írásbeli felvételi 

vizsga letételét.  

A tanulóknak a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” 

benyújtásával kell jelentkezniük a központi írásbeli felvételi vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak 

erre az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos 

jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni.  

A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető 

középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli felvételi vizsgát meg 

kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi 

írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a 

felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen 

jelentkezési sorrendet jelöl meg.  

A Fóti Népművészeti Szakgimnázium és Gimnázium is szervez egységes követelmények szerinti 

központi írásbeli felvételi vizsgát, amire jelentkezhetnek azok is, akik a közelben laknak, de 

nem itt szeretnének továbbtanulni.  

A jelentkezéshez a „Tanulói jelentkezési lapot” hozzánk kell postai úton elküldeni vagy 

személyesen a titkárságra behozni 2021.12.03-i határidővel. Ha a tanuló érvényesíteni 

szeretné a felvételi írásbeli vizsgán valamilyen mentességre vonatkozó könnyebbséget, a 

jelentkezéshez csatolni kell a mentessége/ke/t tartalmazó szakértői véleményt és a szülői 

kérelmet. Ezek birtokában az írásbelit rendező intézmény igazgatója határozatba foglalja a 

szakértői véleményre és a szülői kérelemre alapozott mentességeket. 

Központi írásbeli felvételi vizsga időpontja a 9. évfolyamra: 

 2022. január 22. 10 órától, (érkezés 9.30-ig, személyi azonosító igazolvánnyal, 

diákigazolvánnyal/oktatási azonosító kártyával együtt) 



  2022. január 27. 14 órától pótló központi írásbeli felvételi vizsga (érkezés: 13.30-ig 

személyi azonosító igazolvánnyal, diákigazolvánnyal/oktatási azonosító kártyával és 

orvosi igazolással együtt) Pótló vizsgát csak indokolt esetben, január 22-re szóló orvosi 

igazolás bemutatásával lehet írni.   

A központi írásbeli felvételi vizsga az Hivatal által megküldött feladatlapok megoldásából áll.  

A központi írásbeli felvételi vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap 

kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. A feladatlapok anyanyelvi és matematikai 

képességet és készséget mérnek, országosan egységesek.  

Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 

szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

A vizsga során - a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók részére a 33. § (3) bekezdés alapján adott igazgatói engedélyben 

meghatározott eltéréssel - a feladatlap-készítő bizottságok által meghatározott, a hivatal 

honlapján közzétett, a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szerinti jelentkezési határidőig 

nyilvánosságra hozott és az egyes feladatlapokon is feltüntetett segédeszközök használhatók. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék színű tintával 

kell elkészíteni.  

Minden tanuló csak egyszer tehet ilyen vizsgát.  

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele:  

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február 07-ig 

közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, 

az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az intézményvezető vagy az általa kijelölt 

személy aláírásával hitelesített „Értékelő lapot” minden tanulónak átadja. A tanuló ennek 

ismeretében nyújtja be felvételi lapjait („Jelentkezési lapját” és „Tanulói adatlapját”), és vesz 

részt az általános felvételi eljárásban. 

Az írásbeli dolgozatok megtekintésének és az eredményének átvételi időpontjáról a központi 

írásbeli felvételi vizsgán és a honlapunkon (www.fotinepmuveszeti.hu) adunk tájékoztatást. 

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében, az intézményvezető által meghatározott helyen és időben megtekintheti, 

azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és - kizárólag a hivatalos javítási-

értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet.  

A megtekintés időpontja: 2022. február 03. 8-16 óráig 

Az írásbeli értékelés átvétele az iskolában: 2022.02.07.;  8-16 óra 

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (16.00 óráig) írásban 

adhatja le az intézmény vezetőjének címezve. A javított feladatlapokba betekinteni, az 

értékelőlapot átvenni csak a tanulónak és szüleinek van joga.  Az értékelőlap másolatát 

minden jelentkezéshez a „Tanulói adatlap”-hoz  kell csatolni.  



A szóbeli, illetve gyakorlati felvételi eljárás: 

A tanulói adatlapokat az általános iskolák továbbítják a kiválasztott középfokú 

intézmény(ek)be és a Felvételi Központba: 2022. február 18-ig 

Kérjük, hogy a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” másolatát 

csatolják a jelentkezési laphoz!   

A művészeti tanulmányi területeken készség és képesség felmérő vizsga teljesítését kérjük. A 

képző- és iparművészeti ágazatban ez 2x45 perces rajzi (csendélet grafikai eszközzel) és 1 órás 

szakmai, kreatív tervezési feladatból áll. A néptáncos szakmairányra való felvételin a táncos 

pályához való alkati, fizikai és tehetségbéli alkalmasságot vizsgáljuk.  

A készség és képesség felmérő vizsgák időpontja: 

2022. február 23. szerda, 8 órától 

2022. február 28. hétfő, 8 órától 

2022. március 2. szerda, 8 órától   

2022. március 7. hétfő, 8 órától Felvételi (pótnap) 

A távol lakóktól kérjük, hogy a felvételi lapjukon jelezzék, ha a korai érkezés problémát okoz 

számukra, a beosztást ennek figyelembevételével készítjük el.  

A jelentkezőket a lapok beérkezési sorrendjében osztjuk be a felvételire és a honlapon, 

oktatási azonosító számuk alapján értesítjük a felvételi időpontjáról.  

A képességfelmérés alkalmával az egészségügyi, pályaalkalmassági (orvosi) vizsgálatot is 

elvégezzük, amely a választott szakmára való felvételhez jogszabályi feltétel.  

 A felvételi bizottság a jelentkezőket általános iskolai tanulmányi eredményei (lásd a fenti 

táblázatok) és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsgán 

(központi írásbeli felvételi vizsga) elért pontszámai alapján rangsorolja.  

A felvételi bizottság a jelentkezők szakmai képességek, készségek meglétét vizsgálja és a 

felvételin való megfelelését, illetve nem megfelelését állapítja meg úgy, hogy figyelembe veszi 

az egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat eredményét is.  

A felvételről a bizottság javaslata alapján és a felvehető létszám alapján az intézményvezető 

dönt és húzza meg a felvételi határt.  

A gimnáziumi/szakgimnáziumi felvételi értékelése során az összesítésben azonos pontszámot 

elért tanulók rangsorolása a következő szempontok szerint történik a törvényi előírásokat 

figyelembe véve:  

1) Pontazonosság esetén előnyben részesülnek a halmozottan hátrányos helyzetű 

tanulók.  

2) Ha nem ilyen tanuló kerül a pontazonosság helyzetébe, akkor a helyben lakó tanulók 

részesülnek előnyben.  



3) Részképesség zavarral élő tanulók esetében – ha valamelyik tárgyból nem tett 

felvételit, vagy emiatt nincs általános iskolai érdemjegye – a hozott pontokat és a 

felvételi eredményét az által elérhető maximális pontszámhoz arányosítjuk. 

4) A gimnáziumi képzésre jelentkező tanulók a szakgimnáziumi képességfelmérő vizsga 

napjain, (2022.02.23.; 02.28.; 03.02. és 03. 07.) ismerkedő beszélgetésen vesznek 

részt, ahol a választott idegen nyelv szaktanárai beszélgetnek a tanulókkal. A 

beszélgetés célja az anyanyelvi és idegen nyelvi tudás szintjének felmérése. A 

beszélgetés értékelése pontazonosság esetén befolyásolja a rangsort.  

5) Részképesség felmentésben részesülő tanulókat a nyelvi előkészítő osztályba csak 

egyedi elbírálás alapján tudunk fogadni. 

2022. március 16-ig nyilvánosságra hozzuk a honlapunkon az ideiglenes felvételi jegyzéket, a 

felvételi sorrendet, amelyen a jelentkezők oktatási azonosító számukkal szerepelnek, minden 

egyéb személyes adatuk nélkül.   

Az általános iskolákban 2022. március 21-22. módosítani lehet a „Tanulói adatlap”-on a 

választott középiskolák sorrendjét. Módosított adatlapok beérkezése: 2022. március 23. 

(szerda). 

2022. április 12-én az intézményvezető, az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által 

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

2022. április 22. (hétfő) a Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 

adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

2022. április 29-ig megküldjük a végleges felvételi jegyzék alapján a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak a jelentkezési lapon 

megjelölt jelentkezési címre. 

2022. május 20. A 2022. május 20-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 

iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

2022. 08. 31-ig lehetőség van a pótfelvételire. 

2022. június 22-24-én  várjuk a beiratkozásra a felvett tanulókat.  

 

Fót, 2021.10.15. 

Cseri-Matus Csilla 

Intézményvezető 


