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Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum 

OM: 035491 

 
A 2021/2022. TANÉVRE VONATKOZÓ 

 

FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM – VÁLTOZÁSOK!! 

 

Választható tanulmányi területek 4 jegyű belső kódja, ágazatok: 

 0001 gimnázium emelt óraszámú angollal (0,5 osztály – 11 fő) 

 0009 művészeti gimnázium - dráma és tánc (0,5 osztály – 11 fő) 

 0010 művészeti gimnázium - média (0,5 osztály – 11 fő) 

 0011 művészeti gimnázium – rajz-vizuális kultúra (0,5 osztály – 11 fő) 

 0013 divat-, jelmez- és díszlettervező (1 osztály – 24 fő)  

 0014 grafikus (1 osztály – 24 fő)  

 

A felvételi döntés alapja minden tagozaton: 

 általános iskolai tanulmányi eredmény 25% (max. 50 pont) 

 központi, egységes írásbeli vizsga eredménye 50% (max. 100 pont) minden tagozaton 

egységesen figyelembe vesszük a magyar és a matematika vizsga eredményét 

 szóbeli vizsga – online vizsga eredménye 25% (max. 50 pont) 

 

Felvételire jelentkezés 
 

A képzésekre jelentkezni az általános iskolában a jogszabályokban meghatározott módon jelentkezési 
lapon lehet. Jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2021. február 19. 
 

A korábbi tájékoztató ebben a pontban is módosult, tekintettel az írásbeli vizsga nehézségére: 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a felvételi eljárás során a szóbeli/online felvételi vizsgára nem 

tudjuk fogadni azokat a tanulókat, akiknek a hozott pontja és az írásbeli vizsgák eredménye 

együttesen nem érik el a 70 pontot. 

 
Tanulmányi eredmények beszámítása 

 

 gimnáziumi tagozatok esetében: általános iskolai tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8. 
félévi jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból – magyar nyelv- és irodalom, 
történelem, idegen nyelv valamint matematika, 25% (max. 50 pont) 
 

 gimnázium rajz- vizuális kultúra szakirányban és a technikum esetében: általános iskolai 
tanulmányi eredmény (7. évvégi és 8. félévi jegyek a tájékoztatóban meghatározott tantárgyakból 
– irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és rajz, 25% (max. 50 pont) – amennyiben 
valamelyik évfolyamon a tanuló nem rendelkezik rajz érdemjeggyel, a technika jegyet vesszük figyelembe. 
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Szóbeli vizsgák és a kreatív felvételi MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT! 

ANGOL 0001 

A felvételizőnek a szaktanárok által meghatározott feladatot kell ONLINE formában, felvett 

videoanyag küldésével megoldani. A feladat feltöltésének dátuma előre láthatólag: 2021. február 

27-e. 

Részleteket a jelentkezési lapok és tanulói/szülői e-mail címek beérkezése után (február 19.) fogunk 

küldeni.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot és a megadott e-mail fiókjukat folyamatosan! 

MÉDIA 0010  

A felvételizőnek a szaktanárok által meghatározott feladatot kell DOKUMENTUM 

formátumban, e-mail küldésével megoldani.  

A feladat feltöltésének dátuma előre láthatólag: 2021. február 22-e. A tanuló beadási határideje – 

előre láthatólag – 2021. március 3. (szerda). 

Részleteket a jelentkezési lapok és tanulói/szülői e-mail címek beérkezése után (február 19.) fogunk 

küldeni.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot és a megadott e-mail fiókjukat folyamatosan! 

DRÁMA 0009  

A felvételizőnek a szaktanárok által meghatározott feladatot kell ONLINE formában, felvett 

videoanyag küldésével megoldani.  

A feladat feltöltésének dátuma előre láthatólag: 2021. február 22-e. A tanuló beadási határideje – 

előre láthatólag – 2021. február 27-e. 

Részleteket a jelentkezési lapok és tanulói/szülői e-mail címek beérkezése után (február 19.) fogunk 

küldeni.  

Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot és a megadott e-mail fiókjukat folyamatosan! 

A gimnázium RAJZ-VIZUÁLIS KULTÚRA (0011) szakirányban, valamint a TECHNIKUM 

(0013 divat-, jelmez- és díszlettervező – 0014 grafikus) tagozatain  

A felvételiző tanuló hozza magával 10 db (többféle technikával készült) alkotását egy NÉVVEL 

ÉS TELEFONSZÁMMAL ELLÁTOTT MAPPÁBAN, 2021. február 26-án, pénteken 8.00-10.00 

óra között.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a mappákat csak ebben az időpontban tudjuk fogadni!! 

A leadott mappákat 2021. március 1-én (hétfőn) adjuk vissza 8.00-12.00 között. 

Részleteket a jelentkezési lapok és tanulói/szülői e-mail címek beérkezése után (február 19.) fogunk 

küldeni. Kérjük, kísérjék figyelemmel a honlapot és a megadott e-mail fiókjukat folyamatosan! 

További fontos időpontok: 

Az ideiglenes felvételi lista közzététele: 2021. március 16. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában (sorrend megváltoztatása): 

2021. március 22-23. 

Budapest, 2021. február 2. 

dr. Vargha Magdolna 

intézményvezető 


