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I. A Toldy Ferenc Gimnáziumról 
 

 

 Iskolánkat 1854-ben alapították a budai polgárok. A Budai Főreáliskola hetven 
évvel később vette fel Toldy Ferenc nevét, és 1935-ben alakult át gimnáziummá. 
 
 Az 1857-es alapkőre a következő szöveg került: 
 

”Álljanak fenn e csarnokok  melyek e kő fölé boltozódnak  e komoly  
 idők emlékeként messze századokig, s a szellem, mely őket átlengi, legyen mindenkor a 

(…) hazaszeretet, a polgári erény, a haladás, az egyetértés és a béke szelleme.”  
 
 Iskolánk az elmúlt 159 évben igyekezett megőrizni az alapkőbe vésett értékeket, 
s ezek ma is – kiegészülve a szabadság eszméjével – meghatározzák a Toldy szellemét.  

 
A Toldy Ferenc Gimnázium Budapest szívében, a Várhegy keleti lejtőjén 

helyezkedik el. Iskolánk hatosztályos gimnáziumként működik, ez az iskolaszerkezet jó 
lehetőséget ad a tehetséggondozásra. A több mint 900 érettségit adó magyarországi 
középiskola eredményességét vizsgáló statisztika szerint az országos tudás-szint 
mérések valammint a közép- és emelt szintű érettségik eredményei és az egyetemi 
felvételek alapján iskolánk rendszeresen a középiskolák felső 3%-ában helyezkedik el – 
az elmúlt évben a 3. helyezett volt. (Lásd: A 100 legjobb gimnázium és szakközépiskola 
2016. HVG Kiadó) 
 

A budai vár alatt fekvő műemlék főépületben a nyolc szaktanterem és az 
osztálytermek mellett 15.000-kötetes könyvtár, olvasóterem, díszterem, ebédlő, büfé, 
míg a korszerű és a régi szépségéhez méltó új épületben tornacsarnok, kondi-terem, 
valamint két szaktanterem (informatikai, képzőművészeti) várja a diákokat.  

 
A két nagyszerű épület, a 19. századi régi és a 21. századi új híven kifejezik azokat a 
törekvéseket, pedagógiai elveket és célokat, amelyek gimnáziumunk mindennapi 
munkáját irányítják. Iskolai kultúránkat, a műveltség iránti elkötelezettségünket 
meghatározzák hagyományaink, ugyanakkor azt is tudjuk: gyermekeket, fiatalokat, kell 
felkészítenünk a 21. század általunk még csak sejetett kihívásaira, amelyet csak friss, az 
új nemzedékek sajátosságaira, a világ újdonságaira nyitott szemlélettel lehet.  
 
A hagyományosan jó toldys légkör –– amely tanár és diák kölcsönös tiszteletén, partneri 
együttműködésén és jó emberi kapcsolatán alapul -- megfelelő környezetet biztosít 
diákjainknak nemcsak a tanuláshoz, de egyéb tevékenységeikhez, mindennapi életükhöz 
– hiszen 12-18 éves korban napjaik nagyobb részét intézményünk falai között töltik. Ez a 
sokak által gyerekcentrikusnak nevezett attitűd, amely elsősorban ösztönöz, és 
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ritkábban büntet, nem jelenti azt, hogy lemondanánk annak jelzéséről, mit tartunk 
helyesnek és mit nem.  
 

Pedagógiai programunk szerint célunk, hogy tanulóink magas szinten sajátítsák el 
a gimnáziumi tananyagot; művelt, tudásuk megújítására képes, önállóan gondolkodó, 
konstruktív személyiséggé fejlődjenek. Legyenek képesek az együttműködésre szűkebb 
és tágabb környezetükkel.  

 
Fontosnak tartjuk az általános gondolkodási képességek fejlesztését, a 

problémamegoldás, döntéshozatal és a kreatív gondolkodás terén. Célunk, hogy képessé 
tegyük tanulóinkat a változások megértésére, információk szerzésére, feldolgozására; 
szövegek, képek és szimbólumok értelmezésére. Folyamatosan fejleszteni kívánjuk 
diákjaink konfliktuskezelő, kommunikációs és vitakészségét, valamint együttműködési 
képességét. Feladatunknak tekintjük tanulóink adottságainak feltárását; önismeretük, 
saját sorsukért érzett felelősségük erősítését. A személyiségformálás terén fontosnak 
tartjuk az önértékelés és önirányítás fejlesztését, a közösségért érzett felelősség 
kialakítását és a társas hajlam fejlesztését, valamint hogy tanulóink tartsák be a 
társadalmi együttélés szabályait; mentalitásukat és cselekedeteiket a tisztességre való 
törekvés hassa át.  

 
Feladatunk a demokratikus értékek hiteles bemutatása, a  demokratikus elvek és 

eljárások ismertetése és elsajátíttatása, az ökológiai szemlélet kialakítása és mindazon 
attitűdök, készségek kifejlesztése, amelyek által diákjaink hazájukat szerető, 
környezettudatos, toleráns polgárok lehetnek.  

 
Célunk az egészséges életre nevelés, a tanulók fizikai képességeinek fejlesztése, 

és annak elérése, hogy a testi-lelki higiénia, az egészséges életmód és a rendszeres 
testmozgás természetes igényükké váljék. Fontosnak tartjuk a sport 
személyiségfejlesztő szerepét is. 

 
A színes diákélet (az iskolai diáknapok, az Osztályszínjátszó Fesztivál, a Toldy 

Teátrum előadásai, a koncertek, énekkari és sportfoglalkozások, erdei iskola, sítáborok, 
kirándulások, nemzetközi diákcsere-programok stb.) az igényes  időtöltés mellett a 
készségek, képességek fejlesztését, valamint a személyiség fejlődését is szolgálják.  

 
Célunk, hogy az intézményünkből kikerülő diákok öntudatos, demokratikus 

mentalitású polgárrá, autonóm és a környezetükért, kisebb-nagyobb közösségükért 
felelősséget érző személyiséggé, boldogságra képes emberré váljanak.  
 
(Bővebb információkért lásd: www.toldygimnazium.hu) 
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II. Tájékoztató a 2017/2018. tanévben induló 
osztályokról 
 

 
 A Toldy ferenc Gimnázium az általános iskola 6. osztályát most végző tanulók 
számára 2017 szeptemberében két hatosztályos gimnáziumi osztályt indít (7-12. 
évfolyamig). 
 
 Ezekben az osztályokban az első négy év folyamán széleskörű általános képzés 
folyik. Az utolsó két évfolyamon magas óraszámban szabadon választhatnak a 
tanulók olyan tantárgyakat, amelyek lehetővé teszik az emelt szintű érettségire 
illetve az egyetemi tanulmányokra történő eredményes felkészülést. 
 
 Az iskola hagyományainak megfelelően kiemelt szerepet kap az idegen nyelvek 
oktatása. Diákjaink a hat év folyamán két élő idegen nyelvet tanulnak heti 4, illetve 5 
vagy 6 órában. Az első nyelvet kötelező tárgyként a 7-12. év folyamán tanítjuk, de 
tanulóink 90 %-a már a 11. évfolyam végén eredményes érettségi vizsgát szokott tenni. 
A 2017 szeptemberében induló osztályokban első idegen nyelvként az angolt (01-es 
tagozatkód) vagy a németet (02-es tagozatkód) haladó szinten tanítjuk.  
 
 Második idegen nyelvként az angol, francia, német, olasz és latin nyelvek 
választhatók, ezekből a nyelvekből kezdő csoportokat indítunk a jelentkezési 
igényeknek, illetve az iskola lehetőségeinek megfelelően a 9. évfolyamtól.  
 

Lehetőség van arra, hogy a matematikát már a 7. osztálytól emelt szinten  
tanulják azok a diákok, akik erre igényt tartanak és felvételi eredményük ezt lehetővé 
teszi. (Csak azok a tanulók jelentkezhetnek már a hetedik évfolyamtól emelt szintű 
matematika képzésre, akik matematika tantárgyból tesznek szóbeli vizsgát.) 

   
 A 11-12. évfolyamon a tanuló legalább két tantárgyat választhat, amelyet 
emelt szinten tanítunk (magyar, történelem, matematika, földrajz, biológia, kémia, 
fizika, dráma). 
 
 A tantárgyak egy részét csoportbontásban oktatjuk, ez lehetővé teszi a 
differenciált foglalkozást, elősegíti a tehetséggondozást. 
 
 A képzésről további információkat a Toldy Ferenc Gimnázium Pedagógiai 
Programja tartalmaz (www.toldygimnázium.hu). 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a  fenti lehetőségek iskolánk jelenlegi működését tükrözik. A 
program bizonyos jogszabályok változása következtében a későbbiekben módosulhat. 
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III. A felvétel rendje, a felvételi eljárás 
 

A Toldy Ferenc Gimnázium 2017/18 tanévben induló 7. évfolyamára minden 2016/17-
os tanévben 6. évfolyamot végző tanuló jelentkezhet. Tekintettel arra, hogy a jelentkezők 
száma évek óta többszöröse a férőhelyek számának (legutóbb több mint a tízszerese), 
nem tudunk minden jelentkezőt felvenni. A jelentkezők felvételi eljáráson vesznek részt, 
amelynek eredményeként az iskola döntést hoz a tanuló felvételéről vagy elutasításáról. 
 
A felvételi döntés három szempont figyelembevételével történik:  
a tanuló 

 általános iskolai eredménye (5. év végi bizonyítvány) 
 a központi írásbeli felvételi vizsgán nyújtott eredménye, 
 a szóbeli meghallgatáson nyújtott eredménye. 

 
A felvételi eljárásban a jelentkező maximum 400 pontot szerezhet az alábbiak 
szerint: 
 

 Hozott pont:  
 100 pont az általános iskolai bizonyítvány alapján 

 Szerzett pont:  
 200 pont a központi írásbeli eredmény alapján (100-100 pont a 

matematika és magyar nyelvi feladatlapokra) 
 100 pont a szóbeli meghallgatás alapján 

 
A jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait meghatározó jogszabályok: 
 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 
 a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 
 12/2016 (VI.27.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete. 

 
A felvételi eljárás főbb részei: 
 

1. Írásbeli felvételi vizsga 
2. Jelentkezés a gimnáziumba 
3. Szóbeli vizsga 
4. A felvételi rangsor kialakítása, a felvételi döntés 
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1. Az írásbeli vizsga 
 

Jelentkezés írásbeli vizsgára:  
 
A TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA című nyomtatványon, 
amelyet postán vagy személyesen abba a gimnáziumba kell benyújtani, ahol a tanuló 
vizsgázni szándékozik. (A dokumentum letölthető a www.oktatas.hu oldalról.) Az 
írásbeli vizsga bármely olyan hat évfolyamos gimnáziumban megírható, amely írásbeli 
vizsgát szervez. A jelentkezés határideje 2016. december 9. 
 
Időpontja:  
 
2017. január 21. szombat 10 óra. Aki ezen a napon fel nem róható, igazolt (pl. orvosi 
igazolás) ok miatt nem tud a felvételi vizsgán részt venni, annak lehetősége van január 
26-án 14.00-kor Pótló írásbeli vizsgát tenni ugyanabban az intézményben, ahol 
eredetileg vizsgázott volna. A vizsga ismétlésére nincs mód, minden tanuló csak 
egyszer tehet írásbeli vizsgát.  
 
A vizsga tartalma: 
  
Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai 
feladatsorok készülnek. A gyakorló pedagógusok és mérési szakemberek bevonásával 
anyanyelvből és matematikából készített írásbeli vizsgatesztek elsősorban nem 
tantárgyi, nem lexikális tudást mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó 
képességeket és készségeket, amelyek a gimnáziumban való eredményes 
továbbtanuláshoz szükségesek. Az előző tanévek felvételi feladatlapjai és megoldásai a 
www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők. 
 
A vizsga lefolyása: 
 
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet van. 
Az írásbeli vizsgára jelentkező hozzon magával tollat és diákigazolványt vagy személyi 
igazolványt. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 
munkát kék vagy fekete színű tintával kell készíteni. Az írásbeli vizsgához a 
rajzeszközökön kívül (vonalzó, körző, szögmérő) más segédeszköz (így számológép sem) 
nem használható. 
 
A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
tanuló részére az írásbeli felvételi vizsgán a szülő jelentkezés alkalmával benyújtott 
kérésére és a pedagógiai szakszolgálat javaslata alapján  biztosítunk eltérő szabályokat 
(hosszabb idő; az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segítőeszközök 
használata; az írásbeli bizonyos részének nem beszámítása).  
 
 
 
 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
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A vizsga értékelése: 
 
A kijavított dolgozatok 2017. január 26-án 8.00-16.00-ig tekinthetők meg. A dolgozat 
javításával kapcsolatban a szülő legkésőbb 2017. január 27-én 16.00-ig írásban 
észrevételt tehet (amelyet személyesen az iskola titkárságán lehet leadni). Az iskola 
igazgatója az észrevételre három munkanapon belül határozat formájában válaszol. 
 
Az írásbeli vizsga eredményéről az iskola ÉRTÉKELŐ LAPOT állít ki, amelyet 2017. 
február 9-én lehet átvenni az iskola titkárságán 8.00 és 16.00 óra között. (Mivel a vizsga 
eredménye személyes adatnak minősül, ezért sem telefonon sem más módon nem 
közölhetjük az eredményt.) Az írásbeli vizsga eredményét minden olyan 
hatosztályos gimnázium elfogadja, amely központi írásbeli felvételi vizsgát tart, 
vagyis mindegy, hogy ezek közül az iskolák közül a tanuló melyikben írja meg azt. 
 
Az írásbeli vizsga beszámítása: 
 
Az írásbeli vizsga a Toldy Ferenc Gimnázium felvételi eljárásának elengedhetetlen része, 
hiszen a felvételi eljárás során elérhető pontok 50 %-a (200 pont) ezen a vizsgán 
szerezhető meg. Az írásbeli vizsga valamely részétől vagy egészétől akkor tudunk 
eltekinteni, ha a sajátos nevelési igényű vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanuló esetében a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága az 
írásbeli alóli mentesítést vagy az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval történő 
felváltását  javasolja. 
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2. A felvételi jelentkezés 
 

 

A jelentkezés ideje és módja: 
 
A FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT 2017. február 15-ig közvetlenül 
gimnáziumunkba kell eljuttatni (személyesen leadható az iskola titkárságán 
munkanapokon 8.00 és 15.30 óra között, vagy ajánlott levélben elküldhető). 
 
A TANULÓI ADATLAPot ugyancsak 2017. február 15-ig el kell juttatni a Felvételi 
Központba. (Mindkét dokumentum letölthető: www.oktatas.hu oldalról) 
 
A JELENTKEZÉSI LAP kitöltése: 
 
Ezen a lapon a tanuló adatai mellett meg kell adni, hogy a tanuló a gimnázium által 
meghirdetett tanulmányi területek közül melyikre jelentkezik. (Természetesen mindkét 
tanulmányi terület [tagozat] megadható.) 
 
A tanulók korábbi tanulmányaiktól függetlenül bármelyik tanulmányi területre 
(tagozatra) jelentkezhetnek, de felhívjuk figyelmüket arra, hogy 2016 szeptemberében 
olyan szintről folytatják az idegen nyelv tanulását, amely már körülbelül kétévi tanulást 
feltételez. 2016 májusában a felvételt nyert tanulók számára kötelező szintfelmérőt 
szervezünk, aminek alapján angol nyelvből a tudásuknak megfelelő csoportokba 
soroljuk a diákokat, és mindkét nyelvből pontosan meghatározzuk a tanévkezdéskor 
elvárt követelményeket. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a tanuló pótolja az esetleges 
lemaradást, illetve felzárkózzon a csoport szintjéhez. 
 
A Toldy Ferenc Gimnázium azonosító kódja: 035220.  
 

tagozatkódok:  0001, ha első idegen nyelvként angol nyelvet kíván tanulni 
0002, ha első idegen nyelvként német nyelvet kíván tanulni  

 
telephelykód: 001 
 
A FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPon tüntessék fel:  
 

 a tanuló 5. év végi érdemjegyeit; 
 a tanuló választott jeligéjét (amennyiben a tanuló nem ad meg jeligét, úgy a 

nyilvános rangsorokban tanulói azonosítószáma szerepel) 
 milyen idegen nyelvet tanult az általános iskolában (Megjegyzés rovat), 
 a szóbeli meghallgatáson a magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, természetismeret tantárgyak közül melyiket választja 
(Megjegyzés rovat) 

 egyéb, a tanuló vagy szülője által fontosnak tartott információt (Megjegyzés 
rovat) 

http://www.oktatas.hu/
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 ha a tanuló sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő és számára a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága 
valamilyen eltérést javasol (egyik vagy mindkét írásbeli helyettesítése szóbelivel, 
a szóbelihez hosszabb felkészülési idő stb.) 

 
A JELELENTKEZÉSI LAP mellékletei: 
 

 ÉRTÉKELŐ LAP (vagy annak másolata) – amennyiben a jelentkező nem a Toldy 
Ferenc Gimnáziumban írta az írásbeli vizsgát 

 SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY -- ha a tanuló sajátos nevelési igényű vagy a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő és számára a pedagógiai 
szakszolgálat szakértői bizottsága valamilyen eltérést javasol 

 
A TANULÓI ADATLAP: 
 
A TANULÓI ADATLAPon kell sorrendbe állítani azokat a gimnáziumokat, illetve az egyes 
gimnáziumokon belül azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. 
A TANULÓI ADATLAPot a Felvételi Központba kell eljuttatni (9001 Győr, Pf. 694.). 
Egyetlen intézménybe történő jelentkezés esetén is kell TANULÓI ADATLAPOT kitölteni, 
mivel a tanuló ezzel kerülhet be a felvételi rendszer elektronikus adatbázisába.  

 

3. A szóbeli meghallgatás 

 
A szóbeli meghallgatás időpontja és lebonyolítása 
 
Iskolánk 2017. február 27. és március 3. között szóbeli meghallgatást is tart, 
amelynek pontos beosztását az iskolai honlapon lehet megtekinteni 
(www.toldygimnázium.hu). A szóbeli meghallgatás beosztásakor a tanulók által 
megjelölt jeligét, vagy annak hiányában az OM kódjukat tüntetjük fel.  
 
Tekintettel a jelentkezők nagy számára és a gimnáziumi vizsgáztató kapacitás 
szűkösségére nem tudunk minden jelentkezőt meghallgatni. Szóbeli vizsgára az 
általános iskolai eredmény és az írásbeli vizsgán nyújtott teljesítmény alapján hívjuk be 
a felvételi követelményeknek megfelelő jelentkezőket.  A szóbeli meghallgatásra jogosító 
ponthatárt (a Hozott pontszám és az írásbeli pontszám összege) 2017. február 24–én 
hozzuk nyilvánosságra a szóbeli beosztással együtt. Akik a ponthatárt nem érik el, a 
felvételi eljárás végén elutasító határozatot kapnak.  
 
Az általános iskolai eredmények, valamint a központi írásbeli vizsgán nyújtott 
teljesítmény  alapján legkiválóbb diákokat a gimnázium mentesítheti e meghallgatás 
alól, amiről ezek a tanulók külön értesítést kapnak.  
 
A szóbeli meghallgatás három tagú bizottság előtt történik, két részből áll, és legfeljebb 
15 percet vesz igénybe, melyet 15-20 perces felkészülési idő előz meg. 
 
A szóbeli meghallgatásra a jelentkező hozza magával a diákigazolványát vagy 
személyi igazolványát, valamint az ellenőrzőjét! 
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A szóbeli meghallgatás részei 
 

 Az általános iskolai tananyaghoz kapcsolódóan teszünk fel kérdéseket a 
jelentkezőknek az általuk a JELENTKEZÉSI LAPON megjelölt választott 
tantárgyból, a következők közül: magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, természetismeret.  

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azok a tanulók jelentkezhetnek már a 
hetedik évfolyamtól emelt szintű matematika képzésre, akik matematika 
tantárgyból tesznek szóbeli vizsgát! 

 
 Kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemezti Alaptantervvel 

összefüggő egyéb kompetenciáit; tájékozottságát, gondolkodáskészségét, 
műveltségét, kifejezőkészségét és igyekszünk képet kapni a tanuló 
személyiségéről, érdeklődési köréről.  

 
 
A szóbeli meghallgatás kérdéseinek témakörei a választott tantárgyból 
 
(az általános iskola 5. osztályának és a 6. osztály első féléves anyagának alapján) 
 
Matematika 
 

- műveletek és azok sorrendje az egész és a racionális számok halmazában 
- adott tulajdonságú ponthalmazok ismerete, szerkesztése, csoportosítása 
- terület- és felszínszámítás 
- alapvető számelméleti ismeretek, oszthatóság alkalmazása 

 
Magyar nyelv és irodalom 
 

- ismeretlen szöveg értése, értelmezése 
- költői eszközök, szóképek, ritmus felismerése, verstani ismeretek 
- szófajok, toldalékok, alapvető mondatrészek felismerése 
- kötelező olvasmányok ismerete, értelmezése 

 
Természetismeret 
 

- fás- és lágyszárú termesztett növényeink jellemzői 

- háziállatok és ház körül élő állatok testfelépítése, életmódja 

- a hazai erdők élővilága 

- a levegő felmelegedése és az időjárási jelenségek (csapadék, szél) 

- éghajlati övezetesség, hazánk éghajlata 

- hazánk nagy tájai 

- tájékozódás a térképen és a terepen 

- a Naprendszer és a Föld mozgásai 

- a Föld szerkezete, kőzetek, hegységképződés, külső erők 
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Történelem 
 

 Az első letelepült közösségek: falvak, városok; az első mesterségek, 
cserekereskedelem 

 Hiedelmek, varázslás és művészet az őskorban 
 Az egyiptomi vallás, tudomány és a művészetek; a piramisok 
 A görög istenek és az olimpiai játékok 
 Az athéni demokrácia jellemzői 
 Terjeszkedő Róma: a pun háborúk 
 Pannónia provincia 
 A kereszténység kialakulása és jellemzői 
 A frank birodalom: Nagy Károly uralkodása 
 Az iszlám kialakulása és jellemzői 
 Élet a középkori városokban; a céhek feladatai és működése 
 I. (Szent) István és az államalapítás 
 IV. Béla és a tatárjárás 
 A királyi hatalom megerősödése I. Károly korában 
 Hunyadi Mátyás uralkodása 
 A földrajzi felfedezések okai és céljai 
 A reformáció kialakulása és irányzatai 

 
Követelmény a témákhoz kapcsolódó helyek, helyszínek megmutatása a Képes 
történelmi atlaszban. 
 
 
 

4. A felvételi rangsor kialakítása, a felvételi döntés 
 

 

Az iskola az általános iskolából hozott pontszám, az írásbeli felvételi vizsga és a szóbeli 
meghallgatás eredményei alapján rangsorolja a jelentkezőket. 
 
A jelentkezők rangsorolását (IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉK) az elért eredményekkel 
2017. március 10. 15 óráig tesszük közzé az iskola honlapján (www.toldygimnázium.hu). 
 
 
A Hozott pont kiszámításának módja: 
 

1. Tanulmányi átlag kiszámítása: 
A hat tantárgy átlaga két tizedesjegy pontosságig számítva,  

2. Az átlagot megszorozzuk hússzal és a pontszám a kerekítés szabályai szerinti 
egész szám (max. 100 pont) 

 
A hozott pontok ill. az átlagok kiszámításánál az alábbi tantárgyak jegyeit vesszük 
figyelembe: 
1.- magyar irodalom 
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2.- magyar nyelv 
3.- matematika 
4.- idegen nyelv – két tanult idegen nyelv esetén a tagozatkódnak megfelelő 
5.- az Ember és társadalom műveltségi terület tantárgyai közül 
   a, történelem 
   b, amennyiben nincs ilyen tantárgya, akkor a fenti műveltségi terület körébe tartozó, az  
       iskolánk által választott tantárgy 
6.- az Ember és természet műveltségi terület tantárgyai közül 
   a, a biológia, kémia és fizika tantárgyak közül amelyik a legmagasabb osztályzatra 
értékelt 
   d, ezek hiányában a természetismeret 
   e, amennyiben egyik felsorolt tantárgy sem szerepel a bizonyítványban , akkor a fenti 
       műveltségi terület körébe tartozó, az iskolánk által választott tantárgy 
 
Ha a fentiekre figyelemmel sincs 6 beszámítható érdemjegy, akkor a Földünk-
környezetünk műveltségi terület valamely, általunk választott tantárgyának eredményét 
számítjuk be., 
 
Amennyiben a jelentkező ill. gondviselője a jelentkezési lapon valótlan érdemjegyeket 
közöl, felvételi eljárás érvénytelenné válik és a tanuló nem iratkozhat be! 
 
Egyenlő pontszám esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, 

- aki halmozottan hátrányos  vagy hátrányos helyzetű 
- aki sajátos nevelési igényű 
- akinek a testvére már iskolánk tanulója 

 
 
Az összpontszám kiszámításának módja 
 
A felvételi eljárásban a jelentkező maximum 400 pontot szerezhet az alábbiak szerint: 
 

 Hozott pont:  
 100 pont az általános iskolai bizonyítvány alapján (5. év végi) 

 Szerzett pont:  
 200 pont a központi írásbeli eredmény alapján (100-100 pont a 

matematika és magyar nyelvi feladatlapokra) 
 100 pont a szóbeli meghallgatás alapján 

 
 
A módosító TANULÓI ADATLAP 
 
A felvételi vizsgák tapasztalatai alapján a felvételizőknek módjuk van továbbtanulási 
szándékuk megváltoztatására. A módosítás során tanulmányi területet nem lehet 
törölni, azonban azok eredetileg beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi 
terület is felvehető – új középiskola azonban már nem. A módosító TANULÓI 
ADATLAPot 2017. március 20-ig lehet eljuttatni a Felvételi Központba. 
 
FIGYELEM: csak azért, mert valaki az IDEIGLENES FELVÉTELI JEGYZÉKEN nincs a 
biztosan bekerülők között, de egy másik tanulmányi területen vagy iskolában a 
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biztosan bekerülők között van, nem érdemes az iskolák, tanulmányi területek 
(tagozatok) sorrendjét megváltoztatni, hiszen a számítógépes rendszer mindig a 
tanuló számára legkedvezőbb besorolást biztosítja! 
 
Értesítés, jogorvoslat 
 
A gimnázium a Felvételi Központ által kiküldött FELVÉTELI JEGYZÉK alapján 2017. 
április 26-ig határozat formájában írásban értesíti a jelentkezőt a felvételről vagy az 
elutasításról, valamint a jogorvoslati lehetőségről. 
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IV. Egyéb tudnivalók 
 

Fontos címek, adatok, kapcsolat 
 
Toldy Ferenc Gimnázium  Cím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 9. 
   Tel:   201-0736 
   www.toldygimnazium.hu 
   azonosító: 035220 
 
Felvételi Központ   Cím: 9001 Győr, Pf. 694. 
 
További kérdései esetén felvilágosítást az iskola titkárságán kérhet munkanapokon 8-
15.30 óráig   (Tel.: 201-0736). Egyéb információk az Oktatási Hivatal honlapján: 
www.oktatas.hu 
 
Személyesen érdeklődhet az iskola vezetősége által tartott szülői tájékoztatón, amelyet 
a Toldy Ferenc Gimnázium második emeleti Dísztermében 2016. október 25-én, 
kedden 17 óra 00 perckor rendezünk.  
 
Az iskola 2016. november 11-én 12.00-15.00-ig és november 12-én 8.15-13.00-ig Nyílt 
napot tart amelyre szeretettel várunk minden kedves szülőt, tanulót, érdeklődőt! A nyílt 
napra programjaira az iskola korlátozott befogadó képessége miatt 2016. október 28-tól 
lehet regisztrálni az iskola honlapján. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy sem a jelentkezési lapokat, sem az írásbelivel kapcsolatos 
észrevételt, sem egyéb dokumentumot e-mailen fogadni nem áll módunkban. Kérjük, 
hogy a felvételivel kapcsolatos minden dokumentumot papír alapon, eredeti aláírással 
postai úton vagy személyesen juttassa el gimnáziumunk címére! 
 
Fontos időpontok: 
 
2016. december 9 -ig - jelentkezés a felvételi írásbeli vizsgára 
2017. január 21. 10 óra: az írásbeli vizsga időpontja 
2017. február 15. - a felvételi jelentkezési lap beérkezési határideje 
2017. február 27. – március 3. - szóbeli meghallgatás 
2017. március 10. – a jelentkezők rangsorának közzététele 
2017. április 26. – a felvételről szóló írásbeli értesítés határideje 
 

A  T o l d y  F e r e n c  G i m n á z i u m  f e l v é t e l i  e l ő k é s z í t ő t  n e m  t a r t .  

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a 12 éves gyermekek számára jelentős lelki és idegi 
megpróbáltatást jelenthet a felvételivel járó megmérettetés. Tekintettel a többszörös 
túljelentkezésre, még a legjobbak közül is lehetnek  olyanok, akik nem kerülnek be 
iskolánkba. Ezt a gyerekek gyakran személyes kudarcként élik meg. Javasoljuk, hogy ennek 
figyelembevételével mérlegeljék, hogy részt vesznek-e az eljáráson és lelkileg is készítsék 
fel gyermekeiket a felvételi folyamatra. 
 
Budapest, 2016. október 20. 

http://www.toldygimnazium.hu/
http://www.oktatas.hu/

