
ÁLTALÁBAN A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 

1. Honnan szerezhetők be a felvételi eljárással kapcsolatos információk? 

 

Az OH (Oktatási Hivatal) honlapjáról minden általános tudnivalót el lehet 

olvasni. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felvet

eli_eljaras_informacioi 

 

A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium sajátos felvételi feltételeit az iskola honlapján 

lehet megismerni (www.budai-rfg.hu a „Felvételi” fülre kattintva). 

 

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 

 

2. Hol és hogyan kell jelentkezni a központi írásbelire? 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgára az alábbi linken elérhető jelentkezési lap 

pontos, hiánytalan kitöltésével lehet, melyet legkésőbb december 3-ig kell 

eljuttatni abba az iskolába, ahol a vizsgát meg kívánja írni a diák.  Különösen 

fontos odafigyelni az elérhetőségi adatok jól olvasható feltüntetésére!  

A vírushelyzetre való tekintettel elsősorban postai úton fogadjuk a jelentkezési 

lapokat. Személyesen az iskola portáján lehet leadni. 

 

(A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét a Hivatal 2021. 

november 16-ig teszi közzé a honlapján. http://www.oktatas.hu/ ) 

 

3. Melyik iskolába érdemes jelentkezni központi írásbelire?  

 

Amelyik a lakóhelyedhez a legközelebb van. 

 

4. Ki állítja össze az írásbeli vizsga feladatsorát? 

 

A központi írásbeli vizsga magyar nyelv és matematika feladatlapjait az OH 

állítja össze. Az ország valamennyi felvételiző diákja ugyanabban az időpontban 

ugyanazt a – korosztályának megfelelő – feladatsort tölti ki. A javítás és 

értékelés egységes javítási útmutató alapján történik. 

 

5. Mi a teendő, ha a tanuló nem tud részt venni a központi írásbeli vizsgán 

(pl. beteg)? 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
http://www.budai-rfg.hu/


 

A pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2022. 01. 27. 14.00. Csak az a 

jelentkező vehet rajta részt, akinek az eredeti vizsga időpontjára vonatkozó 

orvosi igazolása van! 

 

6. Csak Magyarországon tehető le a központi írásbeli vizsga? 

 

Igen. A külföldi iskolák tanulóinak jelentkezésével kapcsolatos teendőkről, 

lehetőségekről az OH honlapján külön cikkben lehet olvasni. 

 

7. Maszkban kell majd vajon megírnia a gyerekeknek az írásbelit? 

 

Az erre vonatkozó szabályozás az aktuális járványhelyzet függvényében alakul 

ki. 

 

8. Előnyös-e a felvételi eljárásban, ha Önöknél írja meg a központi felvételit 

a gyermekem? 

Nem, semmilyen előnyt nem jelent. 

 

 

A JELENTKEZÉSRŐL, PONTSZÁMÍTÁSRÓL 

 

9. Figyelembe veszik-e a magatartás és szorgalom jegyet a hozott pontszám 

kiszámításánál? 

 

A felvételi eljárás során vizsgáljuk a gimnáziumunkba jelentkező tanuló 

általános iskolai tanulmányi eredményét, a központi írásbeli felvételi vizsgán 

elért pontszámát és – meghatározott pontszám elérése esetén – a szóbeli 

vizsgán nyújtott teljesítményét. 

A magatartás és szorgalom jegyek nem számítanak bele a felvételi pontszámba.  

 

10. Honnan lehet megtudni a tanulmányi terület kódját? 

 

A legegyszerűbben a választott iskola (honlapján) nyilvánosságra hozott felvételi 

tájékoztatójából. 

 

11. Hogyan számolják a pontokat? Melyek a felvételi pontszámok 

meghatározásának szabályai? 



 

A felvételi pontszámok meghatározása a felvételt hirdető iskola hatáskörébe 

tartozik. Gimnáziumunkban összesen 200 pont érhető el a felvételi eljárás során. 

ennek részletei tanulmányi területenként a felvételi tájékoztatónkban 

olvashatók. 

 

12. Mely tantárgyak osztályzatait lehet figyelembe venni a hozott pontok 

kiszámításakor? 

 

A hat illetve hét évfolyamos képzés esetében a pontszámot magyar nyelv, 

magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, természetismeret vagy 

földrajz, vagy biológia tárgyak eredményeiből számítjuk. (5. év vége, 6. félév) 

Az öt illetve négy évfolyamos képzés esetében a pontszámot magyar nyelv, 

magyar irodalom, idegen nyelv, történelem, matematika, (természetismeret), 

földrajz, biológia, fizika, kémia valamint informatika tárgyak eredményeiből 

számítjuk. 

(5. 6. 7. év vége és 8. félév) 

 

13. Kinek kell aláírnia a tanulói adatlapot és a jelentkezési lapo(ka)t? 

 

Nagyon fontos, hogy a továbbtanulással kapcsolatos dokumentumokat a kiskorú 

mindkét szülőjének alá kell írnia! Az ettől eltérő esetekről szóló szabályozás itt 

olvasható: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvet

elizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa 

 

 

14. Be kell-e adni a felvételi eredménylapot, ha Önöknél írta gyermekem a 

központit? 

Igen, ennek másolatára minden iskolában szükség van. 

 

15. Mikor és hogyan lehet megváltoztatni a tanulmányi területek sorrendjét? 

 

Előfordulhat, hogy a felvételiző változtatni szeretne a megjelölt iskolák, illetve 

tagozatok sorrendjén. Erre 2022. március 21-én és 22-én lesz lehetőség. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa


A 8. osztályos tanulónak és szülőjének az általános iskolájában kell ezt intéznie 

egy módosító adatlap kitöltésével. A 6. osztályos tanulónak és szülőjének 

közvetlenül kell a módosító adatlapot elküldeni Győrbe. 

 

16. Ha a tanuló mentesül a magyar nyelv vagy a matematika írásbeli alól, 

hogyan számoljuk ki felvételi pontjait? 

 

Ha a tanuló érvényes szakértői vélemény birtokában megírt szülői kérelem 

alapján nem írta meg a magyar nyelv vagy a matematika központi írásbeli 

feladatsort, akkor a másik tárgyból elért pontszámát duplázzuk. 

 

17. Milyen könnyítésekkel élhet a felvételi eljárás során a sajátos nevelési 

igényű tanuló? 

 

Azok a tanulók, akik az illetékes szakértői bizottság –érvényes - szakértői 

véleményével rendelkeznek, az abban foglaltak szerint részesülhetnek 

kedvezményben. A szülőnek az írásos kérelmében pontosan meg kell határoznia, 

hogy mire vonatkozik a kérése, ennek alátámasztására pedig csatolni kell a 

szakértői vélemény másolatát.  

A szóbeli vizsgák esetében a felkészülési idő hosszabbítására lehet kérelmet 

benyújtani. 

 

Részletes tájékoztatást az OH honlapján lehet olvasni:  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felveteli

zoknek/sni_tanulok_reszvetele 

 

18. Hogyan érdemes megválasztani a sorrendet? 

 

Első helyen legyen a legjobban vágyott iskola és tagozat. 

 

19. Mikor érdemes változtatni a jelentkezés sorrendjén?  

 

Ha a felvételi tapasztalatok alapján jobban vágyik a gyermek a sorrendben 

hátrább lévő intézménybe/tagozatra.  

 

20. Lehet-e új tanulmányi területet felvenni a Rákócziban a sorrend 

változtatás idején? 

 

Nem. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele


21. Jelentkezhet a gyermekem a 7 évfolyamos tehetséggondozó és a 6 

évfolyamos humán/reál programra is? 

 

Mindháromra is lehetséges a jelentkezés, a sorrend legyen a család elképzelése 

szerint. Ez esetben is csak egy szóbeli vizsgája lesz, amit azon a tanulmányi 

területeken veszünk figyelembe, ahol teljesítette a szóbelihez szükséges 

ponthatárt. 

 

22. Kap-e a diák plusz pontot a dicséretekért?  

 

Nem. 

 

23. Adnak-e plusz pontot nyelvvizsgáért?  

Nem. 

 

A SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGÁKRÓL 

 

24. Honnan tudom meg, hogy lesz-e a gyermekemnek szóbelije? 

 

A honlapunkon február 24-én 14 órától láthatják az időpontot és a termet. 

 

25. A szóbeli felvételi során milyen kérdésekre lehet számítani? 

 

Gimnáziumunk felvételi tájékoztatójában minden tanulmányi területnél külön-

külön feltüntettük azokat a főbb témaköröket, feladattípusokat, memoritereket, 

amelyeken a szóbeli vizsga kérdései alapulnak.  

 

26. Hányszor szóbelizik majd a gyermekem, ha több tagozatra is jelentkezett? 

 

A szóbeli vizsgákat úgy szervezzük, hogy lehetőleg egy szóbeli bizottság előtt sor 

kerülhessen a különböző feleletekre, de legalábbis egy, másfél órán belül minden 

vizsga lebonyolódjon. 

 

27. Kell-e külön szóbeli vizsgát tenni az EU programra és a 9. nyelvi 

előkészítőre? 

 

Nem. Mindkét képzési területre ugyanaz a felvételi vizsga. 

 

28. Mi történik akkor, ha a kapott szóbeli időpont nem megfelelő? 



 

Kizárólag orvos által igazolt betegség esetén lehet másik időpontot kérni.  

 

29. Milyen speciális szabályok vonatkoznak a rajz felvételi eljárásra? 

 

A rajz tagozatra (is) jelentkező tanulók mindegyikének részt kell vennie a rajz 

képességvizsgálaton. Ennek az időpontja: 2022. február 23. 14.00. A 

felvételizőknek egy beállítás alapján kell másfél óra alatt szabadkézi rajzot 

készíteni. Bármely technika alkalmazható. A megfelelés a folytatás feltétele.  

A szóbeli vizsgára való bejutásnál azonban a pontszámok is számítanak. 

A szóbeli vizsgán be kell mutatni a kb. 10-15 eredeti munkákból álló portfóliót.  

 

VAJON FELVESZNEK? 

 

30. Mi az a felvételi jegyzék? 

 

A jelentkezők tanulmányi területenként a szóbeli felvételit követően kialakult 

sorrendje. 

 

31. Lehetséges-e több helyre is felvételt nyerni? 

 

Mindenki csak egy intézmény egy általa megjelölt tanulmányi területére nyer 

felvételt. Azt a tanuló/szülő köteles elfogadni. Ezért nagyon fontos olyan 

sorrendet megjelölni, ami valóban megfelel a család elképzelésének.  

 

32. Honnan tudhatom meg, hogy esélyes-e a gyermekem a Rákócziba?  

 

A szóbeli vizsgára való bekerüléshez, illetve az felvételhez szükséges pontszámok 

évről évre változnak. Ezeket befolyásolja a jelentkezők létszáma, a központi 

írásbeli felvételi vizsgák átlagos eredménye. Általában az mondható el, hogy 

4,5-es átlag feletti általános iskolai bizonyítvány és legalább 80 pontos központi 

írásbeli eredmény már a szóbeli felvételin való részvételre elegendő lehet 

(átlagosan kb. 120 pont).   

 

33. Mikor lesz látható a honlapon azon tanulók névsora, akik felvételt 

nyertek? 

 

 



Minden tanuló 2022. április 29-ig értesítést/határozatot kap a felvételről, illetve 

az elutasításról. Ezért nagyon fontos, hogy a jelentkezési lapon olvasható legyen 

az email cím és a postai cím. 

 

34. Sikeres felvételi esetén megváltoztathatjuk-e a tanulmányi területet? 

Nem, ott tanulhat a diák, ahol sikeres volt.  

 

35. Figyelembe veszik a felvételi eljárásban, ha a családban más is végzett a 

Rákócziban? 

Csak azonos pontszám esetén jelenthet előnyt.  

 

 

HA RÁKÓCZIS LESZEK 

 

36. Honnan lehet megtudni, hogy felvétel esetén milyen tantárgyakat és 

milyen óraszámban fog tanulni a gyermekem? 

 

A honlapunkon az „Alapdokumentumok” menüpontban a „Pedagógiai Program” 

című dokumentum 13. pontja tanulmányi területenként részletezi az óraterveket. 

 

37. Milyen nyelveket lehet tanulni a gimnáziumban? 

 

Első idegen nyelvként a legtöbb képzési területen az angol vagy a német nyelv 

választható. Fontos, hogy egyiket sem kezdő szintről tanítjuk, tehát azt a nyelvet 

kell választani, amit már tanult a diák!  

Kivételt képez a hét évfolyamos (0008) tehetséggondozó nyelvi előkészítős 

osztályunk, ahol csak az angol nyelv oktatása zajlik szintén már hozott 

nyelvtudásra alapozva.  

A négy évfolyamos EU (0007) osztályunknál az első idegen nyelv a kezdőszintről 

induló francia, a második idegen nyelv már haladó angol. 

 

Második idegen nyelvként 9. osztálytól (a hét évfolyamos tehetséggondozó 

osztályban a 8. osztálytól) a francia, a latin, az olasz és a spanyol nyelvek közül 

lehet választani. Egyedül a hét évfolyamos tehetséggondozó osztályunkban a 

német nyelv is választható. Fontos, hogy iskolánkban más tanulmányi területen 

az angol és a német nyelv nem tanulható együtt! 

 



 

 

 

 

38. Hogyan történik a 2. idegen nyelv választás?  

 

A felvételt nyert diákok két nyelvet jelölhetnek meg második idegen nyelvként, és 

az iskola igazgatója dönt a nyelvi csoportba történő besorolásról. Várhatóan a 

kettő közül az egyiket mindenki megkapja. 

 

 

39. Ha a gyermekem felvételt nyer a 7/6 évfolyamos képzésre, 9. évfolyamon 

átmehet-e az iskola másik tagozatára? 

 

Csak ha ismét sikeresen részt vesz a rendes felvételi eljárásban. 

 

40. Támogatja-e az iskola az élsportolókat? 

 

Elsősorban az egyéni tanrend /régen magántanulói státusz/ megadásával. 

 

41. Milyen sportolási lehetőségek vannak a Rákócziban? 

 

Röplabda, floorball, kosárlabda, labdarúgás. 

 

42. Milyen szabadidős tevékenységeket ajánlanak?  

 

Színjátszókör, filmklub, külföldi csereprogramok, háziversenyek. 

 
 

43. Hány órakor kezdődik a tanítás? 

7.45-kor kezdődik az 1. óra, de 0. óra nincs. 


