
Fontos információk a felvételi eljárásról

A weboldalunkon a listákra kattintva megtekinthetők az egyes tagozataink ideiglenes 
felvételi jegyzéke. 

 A táblázat felső részén olvasható az adott tagozatra felvehető tanulók száma, 
azaz a létszámkeret. Ha valaki egy adott tagozat ranglistájában a 
létszámkereten belül van, akkor arra a tagozatra biztosan felvesszük, 
amennyiben a tanuló is a Neumannt és az adott tagozatot jelöli meg első 
helyen.

 Külön táblázat mutatja az adott tagozatot első helyen megjelölő felvételizők 
rangsorát.

 Ha valaki a felvehető létszámkereten kívül van, de a tanulói azonosítója mellett 
a FELVÉTELRE JAVASOLT döntést olvashatja, akkor neki is nagy 
esélye van bejutni az adott tagozatra. Aki más iskolát jelöl meg első helyen, 
és oda fel is veszik, annak a helyére a rangsorban előre lép a mögötte álló. Az 
előző évek tapasztalatai alapján a jelentkezők kb. fele-fele arányban jelölnek 
meg más iskolát első helyen, mint a Neumannt.

 Aki a tanulói azonosítója mellett az ELUTASÍTOTT döntést olvashatja, annak 
a felvételi eredménye nem éri el a minimális szintet, az adott tagozatra nem 
kerülhet be. Tagozatonként változhat, hogy az illető tanuló felvételre javasolt, 
vagy elutasított.

 További információval az Iskolavezetőség tagjai szolgálnak (iskola@njszki.hu, 
T: 383-6529, 383-55-57).

Már most, márciusban visszajelzett az egyik középiskola, hogy sikeresen felvették 
a gyermekünket. Mi ilyenkor a teendő?

 A középiskolák hivatalosan csak 2015. április végén küldhetnek értesítést a 
sikeres felvételről a Felvételi Központ végleges listája alapján. Addig legfeljebb 
csak azt jelezhetik a felvételizőknek, hogy a felvételi követelményeknek 
elméletileg megfelelt, és reális esélye lesz a bejutásra, amennyiben a diák őket 
jelöli meg elsőként. 

 A szülőnek, illetve a diáknak nincs beiratkozási kötelezettsége márciusban 
vagy áprilisban.

Mit jelent a kifejezés, hogy „ideiglenes” felvételi rangsor?

 2015. március 11-ig az iskola kihirdeti a hozzá jelentkezett diákok rangsorát.
 2015. március 16-17. között lehetőség van a korábban megjelölt Neumann-

tagozatok (01 informatika, 02 multimédia tagozat, 03 nyelvi előkészítő 
informatika, 04 hátránykompenzációs képzés) eddigi sorrendjének 
megváltoztatására, vagy új, eddig meg nem jelölt Neumann-tagozat 
választására is. 

 A jelentkezések változásainak megfelelően a felvételi rangsor módosulhat is, 
ezért ideiglenes a felvételi rangsor.
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Mi a hivatalos eljárás aktuális menete?

 2015. március 11-ig a középfokú iskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes 
felvételi jegyzéket.

 2015. március 16-17. között lehetőség van a tanulói adatlapok módosítására az 
általános iskolában, melyet módosított adatlapot meg kell küldeni a Felvételi 
Központnak.

 2015. április 17-ig a Felvételi Központ elküldi az egyeztetett végleges felvételi 
jegyzéket a középfokú iskolának.

 2015. április 24-ig a Felvételi Központ adatai alapján a felvételt hirdető 
középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 
a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Mi a lényege általában a felvételi rangsornak, valamint a szülő és a diák által 
kialakított iskolasorrendnek?

 A tanulók felvétele a győri országos központi rendszerben a szülő által 
elküldött sorrend és az iskolák által összeállított felvételi rangsor alapján 
történik. 

 A rendszer megnézi, hogy a szülő által első helyen megjelölt iskola felvételi 
rangsorán felvehető vagy elutasított a diák. Ha felvehető és befér a 
meghatározott létszámba, akkor oda kerül a jelentkező, és a második, harmadik 
helyen lévő iskolák rangsorát nem is vizsgálják. Ha elutasított, illetve nem fér 
be a létszámba az első helyen kért iskolában, akkor a második helyen megjelölt 
iskola rangsorát vizsgálják ugyanígy, majd szükség esetén a harmadikat és így 
tovább. 

A rangsorban hányadik helyen álló felvételiző jut be még biztosan a megjelölt 
középiskolai tagozatra?

 A középiskolába jelentkező diákok jelentős része 3-4 (vagy még több) iskolát 
is megjelöl, de felvételt értelemszerűen csak egy iskolába nyerhet. Az iskolai 
felvételi rangsorokban a még bekerülésre esélyes helyezési sorszám ezért 
általában jóval nagyobb, mint az adott iskolába felvehető tanulók 
létszáma, hiszen egy tanuló hiába jelenik meg 3-4 iskola rangsorában, felvenni 
csak egy helyre lehet őt, a többi iskola rangsorából kiesik. 

 A véglegesen kialakuló felvételi listánál értelemszerűen kiesnek azok a diákok, 
akik pl. nem a Neumannt jelölték meg az első helyen, és az a másik iskola 
felveszi őket. 

 További fontos információ, hogy a Neumannba jelentkezők legtöbbje egyszerre 
három vagy akár 4 tagozatot is megjelöl, így az összes tagozat ideiglenes 
rangsorában szerepelhet, de bejutni csak az egyikre fog. Így megint sokan 
kiesnek a tagozatok ideiglenes rangsorából.

 Ezek miatt általában akár a 140. helyről is előre kerülhet a felvételiző a 34. 
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helyre az adott tagozat végleges rangsorában, illetve ha két osztály indul az 
adott tagozaton, akkor a 230. helyről a 60. helyre is előre kerülhet a végleges 
rangsorban a diák.

Lehet-e teljesen új iskolát megjelölni 2015. március 16-17-én?

 A változtatások nem érinthetik az iskolák körét. 
 Új iskolát nem lehet megjelölni a felvételi lapon.

Miért érdemes új, eddig be nem jelölt tagozatot felvenni?

 A felvételi esélyek megnöveléséért érdemes több tagozatot is megjelölni. Pl. ha 
a 01 vagy 03-as tagozatokon hátrébb szerepel a diák, de a Neumannba szeretne 
kerülni, akkor érdemes a 02 vagy/és a 04-es tagozatot felvenni a márciusi 
módosítás során.

Az eredetileg megjelölt iskolák közötti rangsort érdemes-e megváltoztatni?

 Ha nem a Neumann áll az első helyen, de ide szeretne bejutni, akkor 
érdemes módosítani az iskolák sorrendjén.

 Ha nem a Neumann kívánt tagozata áll az első helyen, de a tanuló az adott 
tagozatra szeretne bejutni, akkor március 16-17. között az általános iskolában 
módosító adatlapot kell kitölteni.

Ha olyan kérdésem van, amire még nem kaptam választ, kihez fordulhatok?

 Iskolánk elérhetőségei a Főoldal Kapcsolat menüpontjában találhatók. 
 Minden kérdésre szívesen válaszolunk, egyben sikeres felvételi vizsgát 

kívánunk!
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