
A 2022/2023. TANÉVBEN INDULÓ KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUMBAN 

Feladatellátási hely: 001 
 

Képzési forma megnevezése kód Egyéb információ 

Választható 

idegen nyelv 

(3 őra/hét) 

Felvehető 

létszám 
Felvételi módja és időpontja 

kezdő spanyol nyelv emelt 

szintű oktatása 
0001 

spanyol nyelv emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, előképzettséget nem igényel 

angol nyelv  18 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek 

megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven 

2022. február 22. 

ének-zene 

magyar orientáció 
0002 

ének-zene emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 3+3+4+4 óra/hét 
magyar emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

4+4+5+5 óra/hét és dráma +2 óra/hét 

angol nyelv és 

német nyelv  
16 

központi írásbeli:  
2022. január 22. 1000 

képesség, készség mérése, szóbeli meghallgatás: 

2022. február 22.  

testnevelés 0003 

testnevelés emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+5+5 óra /hét 

angol nyelv és 

német nyelv 
22 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

képesség, készség mérése, alkalmassági vizsgálat: 

2022. február 25.  

haladó német nyelv emelt szintű 

oktatása 
0004 

haladó német nyelv emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

6+6+8+4 óra/hét 

előképzettséget nem igényel 

angol nyelv 

vagy orosz 

nyelv 

16 

központi írásbeli:  

2022. január 22 1000 

szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek 

megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven 

2022. február 22. 

haladó angol nyelv emelt szintű 

oktatása 
0005 

haladó angol nyelv emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

6+6+8+4 óra/ hét 

előképzettséget igényel 

német nyelv 

vagy orosz 

nyelv 

18 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

szóbeli meghallgatás angol nyelven: 

2022. február 22.  

informatika  0006 

informatika emelt óraszámban évfolyamok 

szerint: 

4+3+4+4 óra/hét 

angol nyelv és 

német nyelv  
17 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

kezdő német nyelv emelt szintű 

oktatása 
0007 

német nyelv emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, előképzettséget nem igényel 

angol nyelv 

vagy orosz 

nyelv 

16 

központi írásbeli:  

2022. január 22.  

szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek 

megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven 

2022. február 22. 



                                                               

 

Felvételi pontok számítása: 

 

Hozott pontok      50 pont (7. év vége, 8. 1. félév: irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, földrajz – kivéve természettudomány esetén: biológia) 
Központi írásbeli felvételi eredménye:   100 pont (50 magyar+50 matematika) 

Szóbeli meghallgatás, képesség-készségmérés:  50 pont 

 

A felvételi eljárás fontos dátumai: 

 

• 2021. december 3. – jelentkezés az írásbeli vizsgára (egyénileg is lehet) 

• 2022. 

 január 22. 10 óra – központi írásbeli felvételi 

 január 27. – központi írásbeli felvételi pótnap 

 január 27. – megtekintés, értékelő lap átvétele 

 február 18. – felvételi lapok beérkezése (általános iskola küldi) 

 február 22. – szóbeli felvételi meghallgatások 

 március 1. – szóbeli felvételi pótnap 

 február 25. – felvételi a testnevelés tagozatra, honvéd kadét képzésre 

 február 25. – ideiglenes felvételi lista 

 március 21-22. rangsor módosítása, új tagozat (egyeztetés kell) 
 április 29-ig – véglegesített felvételi jegyzék (Oktatási Hivatal) alapján értesítés  

 

kezdő angol nyelv emelt szintű 

oktatása 
0008 

angol nyelv emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+7+6 óra/hét 

kezdő szintről, előképzettséget nem igényel 

német nyelv 

vagy orosz 

nyelv 

18 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

szóbeli meghallgatás: beszédkészség, szövegek 

megértése, értelmezése, alkotása magyar nyelven 

2022. február 22. 

természettudományos 0009 

biológia-kémia emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

biológia 3+3+5+5 óra/hét ; 

 kémia 3+3+4+4 óra/hét 

angol nyelv és 

német nyelv  
17 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

honvéd kadét képzés 0010 

testnevelés emelt óraszámban 

évfolyamok szerint: 

5+5+5+5 óra /hét + 

honvédelmi alapismeretek 

angol nyelv és 

német nyelv 
12 

központi írásbeli:  

2022. január 22. 1000 

képesség, készség mérése, alkalmassági vizsgálat: 

2022. február 25.  


