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http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/

http://www.topartigimi.hu/beiskolazas



• Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára a 
központi felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények 
jegyzékét 2020. november 16-ig.

• Az egységes írásbeli felvételi vizsga helye: a tanuló által választott 
középiskola.

• Jelentkezési határidő a központilag, egységes követelmények 
szerint szervezett írásbeli felvételi vizsgára: 2020. december 04.

• A jelentkezés menete, amennyiben a tanuló a Tópartiban írja meg 
a felvételi dolgozatot:
 A jelentkezési lap letöltése iskolánk honlapjáról vagy az Oktatási 

Hivatal oldaláról
 A jelentkezési lap pontos, olvasható kitöltése és aláírása
 A dokumentum eljuttatása Tóparti Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnáziumba postán vagy személyesen –
8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.

 SNI és BTM esetében a mentességet igazoló szakértői vélemény 
másolatát kérjük mellékelni.



KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA

• A tanuló a felvételi vizsgára januárban behívólevelet kap.

• Az egységes írásbeli felvételi vizsga ideje: 
2021. január 23. szombat  10.00 óra.
A személyazonosság igazolására fényképes igazolványt kérünk.
A vizsgán használható segédeszközökről a tanuló gondoskodik.

• A pótló írásbeli központi felvételi vizsga ideje azoknak, akik az 
írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 
2021. január 28. csütörtök 14.00 óra. 

Ebben az esetben csak és kizárólag betegséget igazoló orvosi  
igazolást áll módunkban elfogadni!!!



• A központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésének lehetőségét

2021. január 28-án 08.00 – 16.00 óráig biztosítjuk a Tóparti

Gimnázium és Művészeti Szakgimnáziumban.

• A tanulók a felvételi dolgozat javításával kapcsolatban észrevételt

tehetnek 2021. január 29-én 08.00 – 16.00 óráig a Tóparti

Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatójánál.

• Az írásbeli vizsga eredményéről készített értékelő lapok átadására

2021. február 4-én, csütörtökön 08.00 – 16.00 óráig kerül sor abban

a középiskolában, ahol a tanuló a felvételi dolgozatot megírta.

• A dolgozatok megtekintésekor és az értékelőlapok átvételekor kérjük a

diák vagy a szülő fényképes személyazonosságát igazoló okmány

bemutatását!



• Amennyiben a dolgozatok megtekintésére,
illetve az értékelőlap átvételére a szülő más
személyt kér meg, ezt a honlapunkon
megtalálható Meghatalmazás letöltésével,
pontos kitöltésével teheti meg.

• A meghatalmazott személytől fényképes
személyazonosságot igazoló igazolványt kérünk!



• A tanuló felvételi pontszámát a hozott (50 %, maximum 10 pont) 
és a szerzett (50 %, maximum 10 pont) pontok összege adja.

• A hozott pontok: az 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi 
érdemjegyek összegének a kétszerese. A hozott pontok 
kiszámításához alábbi tantárgyak érdemjegyeit vesszük alapul: 
irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, a tanult 
idegen nyelv.

• A szerzett pontok: a magyar nyelvi és a matematika központi 
írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámok összege.

• A maximálisan megszerezhető pontszám: 200 pont.



• Felhívjuk a figyelmet a jelentkezési lapok pontos kitöltésére és a 
szükséges aláírások meglétére.

• A jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 
2021. február 19. 

• A jelentkezési laphoz kérjük csatolni az írásbeli vizsgán elért 
pontszámokról kiadott értékelő lap hitelesített másolatát.

• A középfokú iskola 2021. március 16-ig nyilvánosságra hozza az 
ideiglenes felvételi jegyzéket az iskola honlapján (az oktatási azonosító 
feltüntetésével).
Az ideiglenes felvételi jegyzék tájékoztató jellegű, nem azonos a 
végleges felvételi jegyzékkel. 

• A tanulói adatlapok módosításának lehetősége: 
2021. március 22-23.

A módosítást a tanuló általános iskolájában kell kezdeményezni.



• A Felvételi Központ kialakítja a végeredményt

2021. április 23-ig.

• A felvételről vagy az elutasításról a tanulók 

2021. április 30-ig írásban kapnak értesítést.

• A nyelvi csoportok kialakításához szintfelmérőt 

tartunk, várhatóan 2021 májusában.

• Beiratkozás a Tóparti Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnáziumba 

2021. június 22-én 08.00 – 11.00 óráig.



• Készségfelmérés – alkalmassági vizsgálat:  

2021. febr. 26. péntek 14 óra

vagy 

2021. febr. 27. szombat 10 óra
(beosztás alapján)

Eredménye: megfelelt/nem felelt meg



ELŐKÉSZÍTŐ FOGLALKOZÁSOK AZ 
ALKALMASSÁGI VIZSGÁRA

• Rajz előkészítő foglalkozások időpontjai  2 alkalommal:

2021. február 6. szombat 10.00 óra
2021. február 13. szombat 10.00 óra
2021. február 20. szombat 10.00 óra

A foglalkozások témái egymásra épülnek, így javasoljuk mind a három 
alkalmon való részvételt.

A jelentkezés módja: a honlapról
(www. topartigimi.hu/beiskolázás/aktuális)
letöltött jelentkezési lap leadásával/elküldésével (toparti@toparti-szfvar-
sulinet.hu)

A jelentkezési lap beérkezésének a határideje: 
2021. január 23. szombat 



• Internetes matematika verseny 8. osztályosoknak

http://www.topartigimi.hu/

- 3 online forduló és egy írásbeli döntő (febr. vége)

A járványügyi helyzet miatt ebben a tanévben személyes jelenléttel járó 

Ráhangoló foglalkozást nem tartunk.

A felkészüléshez használhatjátok a korábbi évek feladatlapjait:

https://www.topartigimi.hu/feladatsorok

SEGÍTSÉG A FELKÉSZÜLÉSHEZ

http://www.topartigimi.hu/


• Jó tanulást kívánunk.

• Várjuk jelentkezésedet.

• Jelentkezz bátran!

• Augusztus végén várunk a Gólyanapra.

A viszontlátásra.


