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Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik:  

• munka, család mellett, érettségi vizsgát szeretnének tenni, de nem tudnak nappali 

képzésen részt venni,  

• a jövőben vállalkozói igazolványt szeretnének kiváltani,  

• az érettségi birtokában valamilyen OKJ-és szakképesítés vagy egy diploma 

megszerzését tűzték ki célul.  

   

A Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium világnézetileg semleges, oktatási rendszere és a 

Pedagógiai Programja a közoktatási törvény előírásainak megfelel, a nálunk szerezhető 

bizonyítványok állami középfokú végzettséget igazolnak, melyek biztos alapot nyújtanak 

szakmai végzettség megszerzéséhez vagy az egyetemi, főiskolai továbbtanuláshoz is.  

   

A felnőttoktatás esti tagozatának oktatási rendje:  

A felnőttoktatási (esti) tagozaton a tanítási órák száma: 15-17 óra/hét. Ezeket két napra 

elosztva, jellemzően hétfő-szerdai vagy kedd-csütörtöki napokon, a délutáni órákban, 14:30tól 

21:15-ig, órarend szerint tartjuk. A tanulmányi munkát tanév közben tantárgyi beszámolók 

segítségével értékeljük. Az iskolai év közben egyes tantárgyakból a pedagógus előírhat 

kötelező dolgozatokat, valamint beadandó feladatokat, előre meghatározott és kiadott 

időpontokban.  

   

 A képzésre azok jelentkezhetnek, akik:  

• Az általános iskolai tanulmányaikat sikeresen befejezték, és a tanév megkezdéséig 

betöltik a 16. életévüket, vagy  

• már rendelkeznek szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal, melyet iskolarendszerű 

képzési formában szereztek.  

   

Jellemzői:  

A tanulók a képzés ideje alatt közismereti tárgyakat (magyar nyelv és irodalom, történelem, 

matematika, földünk és környezetünk, informatika, biológia, idegen nyelv (német vagy angol) 

tanulnak.  

Választható idegen nyelvek: angol és német. Az egyes idegen nyelveket az osztály fele 

választhatja. A választási lehetőség beiratkozási sorrendben illeti meg a tanulókat.  

  

Az érettségi vizsga kötelező vizsgatárgyai:   

• magyar nyelv és irodalom (írásbeli + szóbeli)  

• matematika (írásbeli)  

• történelem (írásbeli + szóbeli)  

• idegen nyelv (írásbeli + szóbeli)  

  

Választható vizsgatárgyak (tagintézményenként változhat):  

• Biológia, kémia, fizika, vagy személyre szabott is lehet, de kérelmezni kell, amihez 

központi igazgatói döntés kell. 

• Földünk és környezetünk,  

• Informatika.  



3  

  

  

Igény szerint minden tanulónknak biztosítjuk az emeltszintű érettségi vizsga lehetőségét.  

   

Az érettségire felkészítő képzés időtartama 2 tanév, amennyiben a tanuló eleget tesz a 

következő feltételek valamelyikének:  

• iskolarendszerben szerzett (régi) szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik,  vagy  

• elvégezte az általános iskolát vagy három éves (új típusú) szakiskolai bizonyítványa van, 

és sikeres 9. és 10. osztályozó vizsgát tesz segítségünkkel az előre meghatározott 

időpontig, vagy  

• legalább 2 sikeresen teljesített középiskolai tanévvel rendelkezik, vagy  

• korábbi tanulmányok beszámításával rövidebb idő alatt is eljuthat az érettségi vizsgáig, 

ha hiteles dokumentumokkal igazolja korábbi iskolai végzettségét.   

  

11. évfolyam számára a képzés tandíjmentes. Egyéb költségeket azonban kell fizetni 

beiratkozáskor (legkésőbb szeptember 10-ig) 15.000 Ft regisztrációs díjat, valamint a 

második félév megkezdésekor 15.000 Ft adminisztrációs költséget kell befizetni. 

Részletfizetés indokolt esetben írásbeli kérelem benyújtása után adható. 

12. évfolyam részére: ha rendelet vagy jogszabályváltozás nem következik be a 2019/2020- 

as tanévben, akkor érettségi díj és tandíj tekintetében „0” Ft. Befizetendők a következők 

lesznek: 2019/2020-as tanév elején szeptember 10-ig 15000 Ft regisztrációs díj, február 10-ig 

20000 Ft (adminisztrációs díj), és május 5-ig 15000 Ft (adminisztrációs díj). 

 

Kedvezmények  

Megfelelő feltételek esetén a felnőttoktatás tanulói is jogosultak a tanulói jogviszonyból eredő 

kedvezményekre:  

• 20 éves korig családi pótlék igényelhető,  

• Diákigazolvány igényelhető, amellyel a MÁV, autóbusz járatokon 50%-os 

kedvezménnyel utazhat.  

  

Beiratkozási tudnivalók  

A jelentkezés, beiratkozás időpontja: szeptember 30-ig, de egyéni elbírálás esetén a 

meghatározott időpontokon túli jelentkezés is lehetséges.  

  

A jelentkezéshez, beiratkozáshoz a következőket hozza magával  

• hiánytalanul kitöltött jelentkezési lapot,  

• személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ- kártya,  

• szakmunkásképző vagy szakképzettséget igazoló iskolai bizonyítványt (ami igazolja a 9. 

és 10. osztály elvégzését közismereti tantárgyak tanulása mellett), vagy   

• iskolarendszerű gimnáziumi, szakközépiskolai képzésben befejezett 9. és 10. osztály 

bizonyítványait  

  

A felvételi eljárás során vizsgáljuk, hogy a jelentkező megelőző tanulmányai során teljesítette-

e a 9. vagy a 11. osztályba történő felvétel feltételeit. Vizsgáljuk, hogy a 11. évfolyamba 

jelentkező tanulta-e azokat a közismereti tantárgyakat, melyeket a felnőttoktatási 
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kerettanterv előír. Ha a korábbi tanulmányokból néhány tantárgy beszámítása nem 

lehetséges, akkor a tanulmányok megkezdésével párhuzamosan időt biztosítunk a 

felkészülésre és az adott tantárgyból az osztályozó vizsga letételére.  

  

A jelentkezőket felvételi vizsga nélkül, a jelentkezés sorrendjében, a rendelkezésre álló 

helyek betöltéséig vesszük fel.  

  

  

    

Egyéb tudnivalók  

Az első tanítási héten jegyzetfüzetet, írószert hozzon magával. A tankönyvek és munkafüzetek 

beszerzésére is ekkor van lehetőség.  

  

Választható idegen nyelv: angol vagy német  

A nyelvoktatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szeretnénk elérni, hogy a 

jelentkezők a két nyelvet egyenlő arányban válasszák. Ezért, ha az egyik nyelvből a jelentkezők 

száma eléri a felső határt (az osztály 50%-a), a továbbiakban a választási lehetőség megszűnik.   

  

Elérhetőségek:  

  

Tagintézmények elérhetőségei:  

Baja: Tarnay Péter tagintézmény-vezető, tel: 70/332 1242 

Cím: 6500, Baja, Katona József u. 3.  

Békéscsaba: Gyarmathy Zsolt tagintézmény-vezető, tel.: 06703799880, Cím: 5600 

Békéscsaba, Szeberényi tér 2.  

Bajkán Katalin Anna tanügyi adminisztrátor tel.: 0620/57-13-840, e-mail: 

bajkankatalinanna@freemail.hu 

Mosonmagyaróvár: Schmatovics Márta 30/321-4321 

Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Dr. Gyárfás János u. 3.  

Pápa: Schmatovics Márta 30/321-4321,  

8500 Pápa, Március 15. tér 9.  

Szigetszentmiklós: Pusztai Beáta, Tel.: 06305860098 

Cím: 2310, Szigetszentmiklós, Csonka u. 5.  

Vác: Schreiner Éva tagintézmény-vezető: 30/7405852  

Cím: 2600, Vác, Konstantin tér 6.  

  

Központi elérhetőségek:  

Tel. 20/2379035 

email: tudasfagimnazium@gmail.com;  tivadar.csentery@gmail.com  

  

 Köszönjük megtisztelő figyelmét!  
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