
 

 

  

FELVÉTELI 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

MARIANUM 

NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 

 

 

 

2023-2024-es tanévre 

 

 
Nyílt nap: 2022. november 14.  



Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

FELVÉTELI tájékoztató a 2023-2024-es tanévre       

 1  

  

A Marianum rövid története 

 

A Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnáziumnak helyet adó épületben 

1935 szeptemberében kezdték meg a tanítást a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek a polgári 

iskola első és második osztályában, akkor még egy egyszerű falusi házban, 800 négyszögöl telken. 

Ezután évről-évre bővült az iskola épülete több tanteremmel, tanári szobával és tornateremmel. Ekkor 

az iskola igazgatónője Dévényi M. Alfonza volt. 

Sajnos az iskola csak néhány évig működhetett zavartalanul. 1945-ben, a front elvonulása után a 

nővérek a szülők segítségével helyreállították a rendet az iskolában, s még 1945 áprilisában megindult 

a tanítás, de ismét csak néhány évig. Az 1948-as államosítás elvette a rendtől az iskolát, s állami 

általános iskola lett belőle. 

1987-ig használta a Marianum épületét a 2. Sz. Általános Iskola, de a felújításra semmit sem 

fordítottak. Az épület évekig állt gazdátlanul, romos állapotban. 1990-ben Hajdu Ferenc az Újvárosi 

Egyházközség plébánosa létrehozta a Szent Imre Alapítványt és a Katolikus Szülők Érdi Egyesületét 

az iskola újjáépítése, és megindítása érdekében. Sikeres tárgyalások után hamarosan visszakapta az 

egyház az épület feletti kezelői jogot és megkezdődött az épület helyreállítása, korszerűsítése, bővítése. 

1991. szeptember 16-án újra megnyitotta kapuit a Szent Keresztről Nevezett Irgalmas Nővérek 

Marianum Általános Iskola. 1998. február 1-től az iskola a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola 

Gyakorlóiskolájaként működött tovább, majd a főiskola Vácra költözése következtében az iskolában 

2004-ben megszűnt a gyakorlati képzés. 

A 2017/2018-as tanév végéig a Marianum nyolc évfolyamos általános iskolaként működött, 

évfolyamonként többnyire két osztállyal.  

Szülői kezdeményezésre, fenntartói döntéssel – 2018 szeptemberétől - az addigi általános iskola 

felmenő rendszerben gimnáziumi osztályokkal bővült.  

Mindezzel párhuzamosan az épületet is felújítani és bővíteni kellett. A régi épületben teljes körű 

energetikai és gépészeti felújítás történt, majd a fenntartó Székesfehérvári Egyházmegye beruházási 

tervének köszönhetően 2018-ban megépült az Edit utca 2. szám alatti telephelyen az 1664 m2-es új 

épület, benne tornacsarnokkal, 140 férőhelyes ebédlővel, a gimnáziumnak helyet adó tantermekkel és 

külső sportpályával. 

2022 tavaszán szép eredményekkel érettségizett az első évfolyam, jelentős többségük a felsőoktatásban 

(PPKE, ELTE, BGE, TE) tanul tovább. 

Jelenleg 550 diákkal és 52 pedagógussal folytatjuk keresztény elvű nevelő-oktató munkánkat. 
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A katolikus nevelés 

 

A Marianum iskola küldetésének középpontjában olyan keresztény fiatalok felnevelése áll, 

akik megértik az emberség fogalmát, és mindinkább közelednek az Isten által leírt emberképhez. 

A kereszténység életmód, ami példát mutat, ami kötelez. Azt szeretnénk elérni, hogy az 

iskolánkból kikerülő fiatalok jó keresztények legyenek, akik kapaszkodót találnak a hitben, akik nem 

ítélkeznek, de jellemben erősek. Ezeket meggyőződéssé szeretnénk emelni. Iskolánk egyik 

legfontosabb célja a keresztény értékek továbbadása, a lelkiség, a szellemiség formálása, a pontosság 

és a fegyelmezett magatartás kialakítása, hogy olyan felnőtteket neveljünk, akik sugározzák a 

szeretetet, a hűséget, jóságot és őszinteséget. Fontos és közvetítendő értékeknek tartják a másikra való 

odafigyelést, a tisztességet, a becsületet, a kitartást, a másik fél meghallgatásának képességét. 

Pedagógiánk célja, hogy olyan fiatalokat neveljünk és képezzünk, akik az iskolánkban 

elmélyített értékekre és az itt elsajátított biztos, alapos és korszerű ismeretekre építkezve felnőttként 

hiteles és vonzó képviselői lesznek keresztény hitünknek. Emberi magatartásukkal, hitbéli 

elkötelezettségükkel, ugyanakkor megbízható tudásukkal is helytállnak ott, ahová hivatásuk szólítja 

őket – a családban, szűkebb és tágabb környezetükben, munkájukban, az egyházban és a 

társadalomban. 

A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak 

megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett.  

„Az iskola az a műhely, ahol a gyermek a műveltség rendszeres és kritikus elsajátítása közben 

emberré válik.” (A katolikus iskola - A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977) 

Kiemelt területek: 

- lelki napok, évfolyammisék 

- zarándoklatok külföldön és belföldön 

- tantárgyi – és sport versenyek 

- tehetséggondozó tantárgyi szakkörök  

- sport-, énekkar, kézműves-, rajz-, színjátszó szakkör  

- gólyatábor, szalagavató, ballagás 

- partneriskolai kapcsolat 

- osztálykirándulások 

- téli és nyári táborok 

- öregdiák találkozók  

 

Az iskola területi korlátozás nélkül mindazoknak ajánlja programját, akik a fentiekben bemutatott 

elképzelések és követelmények mentén haladva kívánják folytatni tanulmányaikat.  
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A 2023-2024-es tanévben induló osztályok (tanulmányi területek megadása) 

 

4 évfolyamos gimnáziumi képzés idegen nyelvi specializációval (9-12. évfolyam) 

Felvételi követelmény: központi írásbeli vizsga magyar nyelv és irodalomból és 

matematikából, valamint szóbeli vizsga. 

Gimnáziumi képzésünk alapvető feladata az átfogó, igényes, a keresztény Európa kulturális 

hagyományaiban gyökerező, ugyanakkor korszerű alapműveltség elsajátíttatása. Diákjainkat 

felkészítjük a kötelező, illetve az általuk választott tárgyakból – a választott szintnek megfelelő – 

érettségi vizsgára és az érdeklődésük, képességeik és választásuk szerinti felsőfokú, illetve szakirányú 

továbbtanulásra. 

A diákok a képzés során emelt óraszámban tanulnak angol, német, spanyol nyelvet. Az első 

(általános iskolában tanult) idegen nyelvet heti 4, a másodikat kezdetben heti 3, utána heti 4 órában 

tanulják. Emellett a matematikát is magasabb (heti 4) órában tanítjuk. 

Az emelt óraszámú nyelvi képzés keretében biztosítjuk, hogy diákjaink a kötelező idegen 

nyelvi érettségi követelménynek bármelyik tanult idegen nyelvből eleget tudjanak tenni. Az első 

idegen nyelv esetében kitűzött célunk, hogy tanulóink a felsőfokú továbbtanulás előfeltételét jelentő 

középfokú (B2) nyelvvizsgát megszerezzék, illetve hogy – szorgalmuktól és tehetségüktől függően – 

még középiskolai tanulmányaik alatt ennél magasabb nyelvi szintre is eljussanak. A második idegen 

nyelv esetében lerakjuk azokat a biztos alapokat, melyekre építve sikeres nyelvvizsga tehető. 

A magasabb óraszámú matematika oktatás keretében elsajátíttatjuk azokat az ismereteket és fejlesztjük 

azokat a készségeket, melyek a természettudományos tantárgyak tanulásához nélkülözhetetlenek. 

Emellett a diákok logikus gondolkodásának, stratégia-alkotó képességének fejlesztésével olyan 

készségeket – pl. problémamegoldás, kritikus gondolkodás, döntéshozatal – alakítunk és fejlesztünk 

ki bennük, melyek mind további tanulmányaikban, mind pedig későbbi munkájukban, egész 

életvezetésükben elengedhetetlenek lesznek. 

A diákok érdeklődése és igényei szerinti, továbbtanulási irányuknak és pályaválasztásuknak 

megfelelő specializációra a 11-12. évfolyamon a fakultáció keretében van lehetőség. Az emelt 

óraszámú fakultatív képzés keretében tanulóinkat a választott tantárgyból felkészítjük az emelt szintű 

érettségire. 
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Kód: 0001:  

4 évfolyamos gimnáziumi képzés; amelyen az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 

vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik; emelt 

óraszámú idegen nyelv oktatás; az első idegen nyelv a német nyelv, a második idegen nyelv az angol 

nyelv; a tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, hallási fogyatékos 

(nagyothalló), látási fogyatékos (gyengénlátó), mozgásszervi fogyatékos) tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga, valamint 

a szóbeli vizsga eredménye alapján 

Felvételi létszámkeret: 15 fő 

Kód: 0002:  

4 évfolyamos gimnáziumi képzés; amelyen az általános műveltséget megalapozó, valamint érettségi 

vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik; emelt 

óraszámú idegen nyelv oktatás; az első idegen nyelv az angol nyelv, a második idegen nyelv a spanyol 

nyelv; a tanulmányi területre sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, hallási fogyatékos 

(nagyothalló), látási fogyatékos (gyengénlátó), mozgásszervi fogyatékos) tanulók is jelentkezhetnek; 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga, valamint 

a szóbeli vizsga eredménye alapján 

Felvételi létszámkeret: 15 fő 

 

Központi írásbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalók 

A központi írásbeli vizsgákra a „Tanulói jelentkezési lap központi írásbeli vizsgára” nyomtatvány 

kitöltésével és beadásával lehet jelentkezni. Ennek benyújtási határideje: 2022. december 2. (péntek). 

(Felhívjuk a figyelmüket, hogy a központi írásbeli felvételire való jelentkezés nem azonos a 

középiskolába való jelentkezéssel.) 

A „Tanulói jelentkezési lap” letölthető az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu ), amelyet 

abba a vizsgát meghirdető középfokú iskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli 

vizsgát kívánja megírni.  

Iskolánk a 9. évfolyamra jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát szervez: 2023. január 21-én 

(szombat) 10.00 órától.  

Pótló írásbeli vizsga 2023. január 31-én (kedd) 14.00 órától. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók 

tehetnek, akik az előző írásbelin alapos indok miatt (orvosi igazolás) nem tudtak részt venni. 

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt 

vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.   

http://www.oktatas.hu/
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A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) 

nem használható. A felvételi feladatlapokat tollal kell kitölteni.  

A kiértékelt feladatlapok megtekintése: 2023. január 26. (csütörtök) 8.00 – 16.00 között.  

Az eredmény közzététele: Az „értékelő lapok” személyesen, aláírás ellenében vehetők át a titkárságon 

2023. február 10-én (péntek) 8.00-15.00 óra között. 

„Értékelő lap”: Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjével és az 

igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített dokumentum.  

 

A középiskolai felvételi jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók  

A tanulói jelentkezési lapok beadási határideje: 2023. február 22. (szerda).  

A kilencedik osztályba jelentkezők jelentkezési lapját az általános iskola továbbítja a gimnáziumnak, 

a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. 

Jelentkezési lapot az általános iskola ad, vagy letölthető az OH honlapjáról (www.oktatas.hu).  

 

A Marianum Gimnáziumba való jelentkezéshez az iskolába benyújtandó dokumentumok 

1. Tanulói jelentkezési lap 

2. A tanuló általános iskolai eredményeit igazoló dokumentum: 7. év végi és 8. félévi 

értesítőjének másolata 

3. Fényképes motivációs levél: kérjük a szülőket, hogy motivációs levélben mutassák be a 

jelentkező tanulót: 

a) családi környezetét 

b) hitéleti gyakorlatát 

- egyházközségi hovatartozását 

- hitoktatásban való részvételét 

- közösségi hovatartozását (pl. cserkészet) 

c) érdeklődési körét és eredményeit (sport, tudományok, művészetek, hobbi, stb.) 

4. Keresztlevél: kérjük, csatolják a jelentkező olyan keresztlevelének másolatát, amelyre 

rávezették, hogy milyen további szentségekben részesült. Ez a dokumentum helyettesíthető 

plébánosi ajánlással. 

5. Az „Értékelő lap” másolata.  



Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

FELVÉTELI tájékoztató a 2023-2024-es tanévre       

 6  

 

Beadási határidő: 2023. február 22. (szerda), a dokumentumok a titkárságon adhatók le munkanapon 

8.00-15.00 között. 

 

A felvételi eljárás tartalma és az értékelés szempontjai 

Szóbeli elbeszélgetésre azokat a tanulókat hívjuk be, akik elérik a jelentkezési lapok beérkezése után 

a központi vizsgadolgozatok eredményei és a hozott pontok alapján megállapított ponthatárokat. 

1. A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (50 pont) 

A következő 7. év végi és 8. félévi tantárgyi eredményeket összegezzük:  

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, kémia/ fizika/ biológia/ földrajz. 

2. A központi írásbeli vizsga eredménye (100 pont) 

Az írásbeli magyar nyelvi és matematikai feladatlapok eredményeit egyenlő súllyal számítjuk be. 

3. Szóbeli elbeszélgetés (50 pont) 

Az előzetesen benyújtott motivációs levél alapján a hitéletet, intelligenciát és kifejezőkészséget 

felmérő ismerkedő beszélgetés történik.  

A szóbeli beszélgetés időpontja 2023. március 7. (kedd) 12.00 órától. 

Minden jelentkezőtől kérjük, hogy erre az időpontra hozzon magával egy saját névre megcímzett 

közepes méretű borítékot. 

Pontozás 

Hozott osztályzatok alapján 

Tantárgy 7.év végi osztályzat 8.félévi osztályzat 

Magyar nyelv és irodalom 5 5 

Matematika 5 5 

Történelem 5 5 

Idegen nyelv 5 5 

Kémia / fizika / biológia / földrajz 5 5 

Összesen: 50 pont 

 

Központi írásbeli vizsga alapján 

Tantárgy Elért pontszám 

Magyar nyelv 50 pont 

Matematika 50 pont 

Összesen 100 pont 

 

Szóbeli meghallgatás 

Összesen 50 pont 
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A sajátos nevelési igényű, vagy tanulási nehézséggel küzdő tanuló speciális értékelése: 

A Köznevelési Törvény 51.§ (5) bekezdésének hatálya alá eső sajátos nevelési igényű tanulók, illetve 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében - a vizsgaszervezés 

érdekében – szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői 

véleményének, valamint a speciális körülmények és eszközök igénylésére vonatkozó kérelemnek a 

csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését 

határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. Írásbeli dolgozatát, szülői 

kérés alapján speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosításával írja.  

Az eddigi tanulmányi tevékenység pontozásánál a tantárgyi értékelés mentességével rendelkező 

tanulók esetén másik tanult és osztályozott általános iskolai tantárgyát vesszük figyelembe.  

Jogorvoslati kérelem: A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37.§ alapján a szülő a döntés 

ellen - kizárólag törvényességi kifogással – az igazgatónál benyújtott jogorvoslati kérelemmel 

fordulhat az iskola fenntartójához (Székesfehérvári Egyházmegye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 

5.). A kérelem elbírálásának határideje 2023. június 1. 

 

A felvételi eljárás további időpontjai 

2023. március 17. (péntek): a jelentkezők felvételi jegyzékének kifüggesztése. 

2023. április 28. (péntek): az általános iskolák és a családok kiértesítése a felvételi eredményről 

(hivatalos eredmény) 

 

A Marianumba járó nyolcadikosokra vonatkozó szabályok (többcélú köznevelési intézmény 

speciális szabálya) 

A Marianum Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 8. évfolyamába járó tanulók 

esetében - az iskola pedagógiai programjának megfelelően – a nevelőtestület dönt arról, hogy kik azok 

a tanulók, akik felvételi eljárás nélkül folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumban. Azok a 8. 

évfolyamos tanulók, akik más középfokú iskolákba való jelentkezést is meg kívánnak jelölni, részt 

vesznek a felvételi eljárásban. 

  



Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

FELVÉTELI tájékoztató a 2023-2024-es tanévre       

 8  

 

 

Határidők 

2022. december 2. (péntek): a központi írásbeli vizsgákra való jelentkezés („Tanulói jelentkezési lap 

központi írásbeli vizsgára” benyújtásával) 

2023. január 21. (szombat) 10.00 óra: írásbeli vizsga 

2023. január 26. (csütörtök) 8.00 – 16.00 között az írásbeli feladatlapok megtekintésének lehetősége 

2023. február 10. (péntek) 8.00-15.00 között az írásbeli vizsga értékelő lapjának személyes átvétele. 

2023. február 22. (szerda): a tanulói jelentkezési lapok beadásának határideje 

2023. március 7. (kedd) 12.00 órától szóbeli beszélgetés 

2023. március 17. (péntek): felvételi jegyzék kifüggesztése. 

2023. március 21-22.: a tanulói adatlapon szereplő iskolák sorrendjének módosítása az általános 

iskolában. 

2023. április 28. (péntek): kiértesítés a felvételi eredményről (hivatalos végeredmény) 
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Az iskola adatai 

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Gimnázium 

2030 Érd, Alsó u. 21. 

OM azonosító: 037326 

honlap: www.marianum.hu 

e-mail cím: titkarsag@marianum.hu 

telefonszám: 06 23 365 481 

Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye 

8000 Székesfehérvár, Városház tér 5. 
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