
Tájékoztató a  

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola  

Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola 

és Szakgimnázium 

négy évfolyamos gimnáziumi osztályának felvételi eljárásáról 

Az iskola  

címe: 1015 Budapest Toldy Ferenc u. 28-30. 

telefonszáma: (061) 212-7782 

OM azonosítója: 035307 

Telephelykód: 001 

Tagozatkód: 0001 

Iskolánk a 2018/2019-es tanévben egy négy évfolyamos, kerettantervre épülő gimnáziumi 

osztályt indít.  Nyílt nap: 2017. november 8. szerda. 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését fogadjuk el: 

akik az előzetes zenei alkalmassági vizsgán megfeleltek és az egységes, központi 

írásbeli felvételi vizsgát magyar nyelvből és matematikából megírták. 

Az alkalmassági vizsga két részből áll: zenei meghallgatásból és szolfézs írásbeliből. 

Szolfézs írásbelire az bocsátható, aki a zenei meghallgatáson megfelelt. A zenei 

meghallgatás és a szolfézs írásbeli követelményei honlapunkon olvashatók.   

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 

küzdő tanulók esetében szükséges a szakértői rehabilitációs bizottság vagy a nevelési 

tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények vagy eszközök 

igénylésére vonatkozó kérelemnek a behozatala a zenei meghallgatásra, illetve 

csatolása a központi írásbelire való jelentkezési laphoz.  A kérelmet az igazgató bírálja 

el, a döntésről szóló határozatot az írásbeli előtt eljuttatjuk a jelentkezőkhöz.     

Azok az iskolánkba járó 8. osztályos tanulók, akik helyben kívánnak továbbtanulni, 

nem vesznek részt a felvételi eljárásban.  A 9. évfolyamon történő továbbhaladásukról a 

nevelőtestület hoz döntést.  



A felvételi pontszámokat a következők szerint állapítjuk meg 

magyar nyelv központi írásbeli max. 50 pont 

matematika központi írásbeli  max. 50 pont 

8. osztályos félévi tanulmányi átlag tízszerese max. 50 pont 

Összesen: 150 pont 

A felvételi vizsgával kapcsolatos időpontok 

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2017. december 8-áig kell jelentkezni a TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP benyújtásával (letölthető: www.oktatas.hu ). Fontos, hogy a tanulói 

jelentkezési lapot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell benyújtani, ahol a felvételiző 

az írásbelit meg kívánja írni.  A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az 

OH  2017. november 15-én közzéteszi a honlapján (www.oktatas.hu) a 

Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) 

menüpontban. 

A zenei szóbeli alkalmassági vizsga ideje: 2018. január 23. kedd 14 óra  

A szolfézs írásbeli alkalmassági vizsga ideje: 2018. január 24. szerda 14 óra 

Pótló írásbeli alkalmassági vizsga ideje: 2018. január 31., szerda 14 óra 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2018. január 20. szombat 10 óra 

Pótló írásbeli vizsga ideje: 2018. január 25., csütörtök 14 óra 

A központi írásbeli feladatlapok időtartama tantárgyanként 45 perc, a két feladatlap kitöltése 

között 15 perc szünettel.  Az írásbeli feladatok megoldása az írásbelit követő 

napon a www.oktatas.hu honlapon megtekinthető.    

A központi írásbeli dolgozatok megtekintése: 2018. január 25. csütörtök 8-16 óráig.  

A szülő/gondviselő 2018. január 26-án, pénteken 16 óráig írásban kérvényezheti az 

igazgatótól a pontozás felülvizsgálatát.  Az igazgató február 1-jén 15 óráig írásban válaszol a 

felülvizsgálati kérelemre. A tanulók az írásbeli eredményekről szóló ÉRTÉKELŐ LAP-ot 

február 8-án 16 óráig vehetik át.   

A szolfézs írásbeli alkalmassági dolgozatok megtekintése: 2018. február 9. péntek 8-16 óráig.   

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok, határidők 

Az előzetes zenei alkalmassági vizsgára jelentkezni az iskolában Sapszon Ferenc művészeti 

vezetőnél lehet személyesen vagy telefonon egész évben folyamatosan, de legkésőbb 2018. 

január 22-ig. 

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/


A felvételi eljárásba az általános iskolán keresztül kell jelentkezni 2018. február 19-ig a 

központi JELENTKEZÉSI LAP-pal, amelyhez kérjük mellékelni az írásbeli eredményét 

igazoló ÉRTÉKELŐ LAP fénymásolatát.  A jelentkezési lapot az általános iskola tölti ki, és 

juttatja el intézményünkbe. Kérjük, hogy a jelentkezési lapon jelezzék a választott első – 

haladó szintről induló – idegen nyelvet (angol vagy német). 

Az iskola 2018. március 14-ig közzéteszi honlapján (www.kzmk.hu) a felvételi rangsort, 

az eredmények alapján sorba állítva a felvételizőket, megjelölve a felvehető és elutasított 

tanulókat. Külön értesítést nem küldünk.  2018. március 21-én és 22-én lesz lehetőség a 

TANULÓI ADATLAP módosítására az általános iskolában.  

 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell 

részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

A középiskolai felvételi szempontjából különleges helyzetűnek tekinthető tanulók: 

 az a tanuló, akinek a testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll; 

 az a tanuló, akinek testvére, szülője az iskolának diákja volt. 

A Felvételi Központ (Educatio Kht. Közoktatási Információs Iroda, 9001 Győr Pf. 681.) csak 

a felvehetőnek minősített tanulókból jelöli ki a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola 

Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnáziumba felvetteket, a 

jelentkezési lapon megjelölt sorrend és a többi iskola döntését figyelembe véve.  

A Felvételi Központ értesítése (2018. április 20.) után írásban értesítjük a tanulókat és 

általános iskolájukat a felvételi eredményről. 

Budapest, 2017. október 15. 

 Friedrich Attila 

      igazgató 

  

 

 

 


