
FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2018/19-ES TANÉVRE 
 
 
 

KISPESTI  

DEÁK FERENC GIMNÁZIUM 
 

1192 Budapest, Gutenberg krt. 6. 
 

Tel:  347-9040 
Fax: 347-9046 

 
honlap: deak.kispest.hu 

 
e-mail: 

kdfg19@kdfg.sulinet.hu 
kdfg19@gmail.com 

 
Célkitűzésünk, 

hogy a törvény adta lehetőségeket kihasználva,  
négy és öt évfolyamos képzés keretében 
 az Európai Uniós igényekhez igazodva  

 

 kiemelkedő színvonalon 

 kompetencia alapon 

 innovatívan 
tanítsuk diákjainkat. 

 

  

mailto:kdfg19@gmail.com


A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM a 2018/2019-es tanévben 
 
 

MÉDIA SZAKOS OSZTÁLYT  
és 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOKAT 
indít 

 
 
 
 

 
MÉDIA SZAKOS OSZTÁLY 

(KOMMUNIKÁCIÓ ÉS ÚJSÁGÍRÁS) 

4 évfolyamos képzés 
 

kód: 0001 
 

Az első idegen nyelv: 
angol  

(csoportba sorolás nyelvi szintfelmérő alapján)  
 

A második idegen nyelv választható: 
német, francia vagy orosz 

 
A második idegennyelv választásának szabadságát a lehetőségek figyelembevételével az iskola 
korlátozhatja. Aránytalan csoportlétszámok esetén a második nyelv csoportbeosztását az iskola 

vezetősége határozza meg. 
 

Felvételi: 
 

Írásbeli: Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 
Szóbeli: Kommunikációs készség felmérése képelemzés és szövegértés alapján  

Részletes követelmény a honlapon olvasható. 

 

Felvehető létszám: 32 fő 
 
 

 
  



 
 
 
 

 

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLYOK 
 

(2 OSZTÁLY, 4 NYELVI CSOPORT) 

 
5 évfolyamos  

képzés 
 

ANGOL ÉS NÉMET NYELVEKEN 

 
 

1 ANGOL CSOPORT 

emelt szintű matematika és természettudományos oktatással 
(az angol nyelv oktatása nem kezdő szintről indul) 

kód: 0002 

 
2 ANGOL CSOPORT 

csoportba sorolás nyelvi szintfelmérés alapján 
(kezdő szint nem indul!) 

kód: 0003 

 
1 NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ CSOPORT 

haladó szint 

kód: 0004 

 
A második idegen nyelv: angol: 

 
A második idegennyelv választásának szabadságát a lehetőségek figyelembevételével az iskola 
korlátozhatja. Aránytalan csoportlétszámok esetén a második nyelv csoportbeosztását az iskola 

vezetősége határozza meg. 
 
 
 

Felvételi: 
Írásbeli: Központi felvételi vizsga matematikából és magyarból 

Szóbeli: Beszélgetés általános tájékozottságról és motivációról magyarul valamint  
az angol és német nyelvi készség felmérése.  

Német nemzetiségi nyelvoktató csoport esetén helyben készített nemzetiségi nyelvű szövegértési 
feladatsor 

Részletes követelmény a honlapon olvasható. 

 

Felvehető létszám: 
csoportonként 16 fő 

 
 



 
 

 
A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium OM azonosítója:  

035253 
Telephely kódja: 001 

 

A továbbtanulásra való jelentkezés határideje: 
2018. február 19. 

 
PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET  

 

2017. november 20. (hétfő) 1800 óra 

 
NYÍLT NAPOK DIÁKOK ÉS SZÜLŐK SZÁMÁRA: 

(szaktanári tájékoztató, tantárgyi túra) 
 

2017. november 21-én      1400 óra 
          november 22-én      1400 óra 

 
 

A FELVÉTELI VIZSGÁK IDŐPONTJAI 
 

Központi írásbeli felvételi:  

2018. január 20. (szombat) 1000 

(pótfelvételi 2018. január 25. 1400 ) 

Szóbeli felvételi a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban:  

2018. március 2. és 3. 900-tól külön beosztás szerint 

 

A felvételi pontok számítása: 

A felvétel elbírálása  

 az általános iskolai hetedik osztályos év végi 
 a nyolcadik osztályos félévi eredmények, 
 az írásbeli felvételi eredménye 
 a szóbeli felvételi vizsgán nyújtott teljesítmény 

alapján történik a következő pontszámítás szerint: 

 általános iskolai eredmények max 50 pont, készségtárgyak beszámítása nélkül:  
 írásbeli felvételi dolgozatok: max 100 pont (magyar és matematika tagozatkód szerint 

súlyozva) 
 szóbeli felvételi max. 50 pont.  
 

A rangsor felállítása az elért összpontszám alapján történik. 



 
A szóbeli vizsgára az általános iskolás eredmények és az írásbeli vizsgán elért eredmények 

alapján rangsoroltak első 75%-át hívjuk be. 
Azonos pontszám esetén az írásbeli teljesítmény a döntő. 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését, akik az írásbeli vagy a szóbeli vizsgán nem vesznek részt, nem 
tudjuk figyelembe venni. 

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ NYOLCADIKOSOKNAK 
 

magyar nyelvből, matematikából és 
 angol nyelvből  

 
Jelentkezési határidő:  

2017. október 20. 
 

Az első foglalkozás időpontja 
 

magyarból és matematikából:  
2017. november 7. kedd 1500 óra. 

 

angol nyelvből:  
2017. november 9. csütörtök 1500 óra. 

 

 
További részletek a honlapon (deak.kispest.hu) találhatók. 

 

 

Jelentkezési lap a gimnázium portáján szerezhető be és a honlapról is kinyomtatható. 
 
 
 
 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN JELENTKEZŐT! 

 

 

 

 


