
Kedves Felvételizők, kedves Szülők! 
 

1. Az ideiglenes felvételi jegyzék osztályonként, ill. csoportonként 

tartalmazza a felvételiző tanulók sorrendjét.  

 

2. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a listákon magas 

sorszámmal szereplő tanulók is felvételt nyerhetnek, mert... 

 

a) egy tanuló több kódszámunkon is szerepel(het),   

    s végül nyilván csak egyen marad(hat); 

 

b) általában mindenki 4-5 iskolát jelöl meg, így nem tudhatja 

senki biztosan, végül majd kik maradnak a listáinkon. 

 

Lássuk a tavalyi példákat: 

0001-es kód – 32 felvehető – a 118. helyezett még bekerült; 

0011-es kód – 18 felvehető – a 99. helyezett még bekerült; 

0012-es kód – 12 felvehető – 52. helyezett még bekerült; 

0021-es kód – 18 felvehető – 99. helyezett még bekerült; 

0022-es kód – 14 felvehető – 88. helyezett még bekerült. 

 

Véleményünk szerint ezek a bejutási helyezési 

számok még tovább növekedhetnek, hisz az idén 

100 fővel többen jelentkeztek iskolánkba! 
 

3. Akik nem kerültek be a szóbeli vizsgára, ill. akik nem jelentek 

meg, nem kerülhettek a jegyzékre. 

 

4. A haladó nyelvi csoportok kódjain (0011 és 0012) csak olyan 

tanulók szerepelnek, akik a besoroló teszten legalább 50 %-os 

eredményt értek el.  

 

5. Ha a tanuló – iskolánkkal egyeztetve – új tagozato(ka)t is 

felvett, adatlapját is módosítania kell, hogy a változtatás 

érvényessé váljon. Ezt az általános iskolai osztályfőnöknél lehet 

megtenni március 21-22-én!  



 

(A velünk nem egyeztetett kódfelvételt nem tudjuk figyelembe 

venni, mert nem tudunk róla!) 

 

6.  A felvételről szóló hivatalos értesítést a felvételi központból 

visszaérkezett rangsorok (április 27-én kapjuk meg) alapján 

postázzuk. A jogorvoslati lehetőségre levelünkben külön 

felhívjuk majd a figyelmet. 

 

 

7. Az összpontszám azonossága esetén a helyezések a következő 

sorrendben dőltek el: 

- a szóbeli vizsga pontszáma; 

- a szóbeli magyar vizsga pontszáma; 

- a szóbeli matematika vizsga pontszáma; 

- a matematika központi írásbeli pontszáma; 

- a magyar központi írásbeli pontszáma. 

 

8. Mindezek alapján a legfontosabb szabály: aki hozzánk 

szeretne kerülni, tartsa a Kossuth Lajos Gimnázium kódjait 

adatlapjának elején, hogy esélyeit megőrizze! 

(Ha a tanuló felcseréli a kódokat, mert más iskola csak így ígér 

„biztos felvételt”, semmit sem nyer, ám itteni esélyeit teljesen 

elveszíti!) 

 

Kérjük, olvassák el még egyszer a honlapunkon található 

Felvételi kisokos – 2018. című cikket! 

 

Budapest, 2018. március 9. 

 

 

a Kossuth Lajos Gimnázium igazgatósága 


