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2023/2024-ES TANÉVRE



Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium

OM azonosító: 033653

Tervezett osztályok:

• 3 osztály – 4 éves képzés

• 1 osztály – hat évfolyamos– 6 éves képzés



Tanulmányi 

területeink



Tanulmányi területeink 

és jelentkezési kódok a 

2023/2024-es tanévre

Kód Tanulmányi területek

0001 Angol nyelv haladó emelt szintű

0002 Francia nyelv kezdő emelt szintű

0003 Olasz nyelv kezdő emelt szintű

0004 Magyar – Történelem

0005 Német nyelv kezdő emelt szintű

0006 Informatika emelt szintű

0007 Hat évfolyamos gimnáziumi képzés



0001 Angol nyelv haladó 

emelt szintű

• 1. idegen nyelv: az angol 5 óra/hét

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia, 

spanyol a jelentkezők számától függően

• Minimum 10 fő egy csoport

• Felvételi követelmény: hozott pontok és 

a központi írásbeli magyar nyelv és 

matematika

• Szóbeli elbeszélgetés: 2023. február 27.



0002 Francia nyelv kezdő 

emelt szintű

• 1. idegen nyelv: francia 5 óra/hét

• 2. idegen nyelv: angol 3-4 óra/hét

• Francia lektor

• Felvételi követelmény: hozott pontok 

és a központi írásbeli magyar nyelv és 

matematika

• Szóbeli elbeszélgetés: nincs



0003 Olasz nyelv kezdő 

emelt szintű

• 1. idegen nyelv: olasz 5 óra/hét

• 2. idegen nyelv: angol 3-4 óra/hét

• Olasz lektor

• Felvételi követelmény: hozott pontok és 

a központi írásbeli magyar nyelv és 

matematika

• Szóbeli elbeszélgetés: nincs



0004 Magyar-történelem

• Magyar nyelv és irodalom: 5 óra/ hét

• Történelem: 3 óra/hét 9-10. évfolyamon,

11. évfolyamon 4 óra/hét, 

12. évfolyamon 5 óra/hét.

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 4-5 óra/hét

2. idegen nyelv: 3 óra/hét 

• Felvételi: központi írásbeli magyar nyelv 

és matematika

• Szóbeli: történelemből 2023. február 28.



0005 Német nyelv kezdő emelt 

szintű

• 1. idegen nyelv: német 5 óra/hét

• 2. idegen nyelv: angol 3-4 óra/hét

• Felvételi követelmény: hozott pontok és 

a központi írásbeli magyar nyelv és 

matematika

• Szóbeli elbeszélgetés: nincs



0006 Informatika emelt 

szintű

• Digitális kultúra (informatika): 4 óra/ 

hét

• 1. idegen nyelv: angol 4-5 óra/hét

• 2. idegen nyelv: 3 óra/hét

• Felvételi követelmény: hozott pontok és 

a központi írásbeli magyar nyelv és 

matematika

• Szóbeli: nincs



A hozott pontok számítása négy évfolyamos

osztályokban

A 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

eredményei:
1. magyar nyelv

2. irodalom

3. matematika

4. idegen nyelv

5. történelem

6. földrajz

7. fizika

8. kémia

9. biológia

10. informatika

2 x 50 pont = 100 pont



Felvételi vizsga a négy évfolyamos 

osztályokba
Írásbeli

Valamennyi osztályba történő jelentkezéshez meg

kell írni a központi írásbeli felvételi vizsgát:

• magyar nyelvből és

• matematikából.

2 x 50 pont = 100 pont



PONTSZÁMÍTÁS

Kezdő (francia, olasz, német) nyelv és informatika: 

Hozott pont

(50 %)

Központi 

írásbeli

(50 %)

Összesen

(100 %)

100 pont 100 pont 200 pont



Felvételi vizsga
Szóbeli

0001 kód:  Angol nyelv haladó emelt szint

0004 kód:  Történelem

30 pont



PONTSZÁMÍTÁS

Angol nyelv haladó emelt szintű, magyar-történelem

Hozott

felvételi 

pont

(35 %)

Központi 

írásbeli

(50 %)

Szóbeli

(15 %)

Összesen

(100 %)

70 pont 100 pont 30 pont 200 pont

A maximálisan elérhető 100 pont átszámítva 70 felvételi pontnak felel 

meg. 



0007 Hat évfolyamos képzés

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 5 óra/ 

hét vagy az általános iskolában 

tanult nyelv

• 2. idegen nyelv 9. évfolyamtól az 

olasz vagy a spanyol vagy a francia 

vagy a német nyelv 4 óra/ hét



A hozott pontok számítása a hat évfolyamos 

osztályban

A 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi 

eredményei:

1. magyar nyelv

2. irodalom

3. matematika

4. idegen nyelv

5. történelem

2 x 25 pont = 50 pont



Írásbeli felvételi vizsga

a hat évfolyamos osztályba

A jelentkezés feltétele a központi írásbeli felvételi

vizsga:

• magyar nyelvből és

• matematikából

2 x 50 pont = 100 pont



PONTSZÁMÍTÁS HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉSRE

Hozott pont

(1/3)

Központi 

írásbeli

(2/3)

Összesen

(100 %)

50 pont 100 pont 150 pont



Miért a Kölcsey.....?

• Családias légkör, befogadó közösség.

• Tanáraink a modern technika minden csínját-

bínját bevetik, hogy óráikon felkeltsék és 

fenntartsák a figyelmet!

• Kiváló szaktanárok készítenek fel a közép- és 

emelt szintű érettségi vizsgákra, így egyenes út 

vezet az egyetemre.

• Itt garantált, hogy megszerezhető – magánórák 

nélkül is – egy minimum B2 szintű nyelvvizsga!



Minőségi munkavégzés 

mutatói

• A megye második, illetve az ország egyik 

legeredményesebb gimnáziuma (TOP 100)

Érettségi eredmények:

• Országos 2. helyezés magyar nyelv és 

irodalomból

• Országos 15. helyezés történelemből 



Minőségi munkavégzés 

mutatói

A felsőfokú (főiskolai, egyetemi)

felvételi eredmények alapján

országos 48. helyet 

ért el a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium



Érettségi eredmények 2022

• Rendes érettségi vizsgák átlaga: 4,68.

• Előrehozott érettségit teljesítők átlaga: 4,95.



Nyelvvizsgák

angol 207

német 37

francia 6

spanyol 4

olasz 13

egyéb 1

orosz 1

összesen: 269

Középfokú 

B2 

komplex

C

angol 68

német 2

francia 1

olasz 2

spanyol 0

orosz 0

egyéb 1

összesen: 74

Felsőfokú C1 komplex

A 2021/2022-es tanév végén a B2 komplex középfokú 

nyelvvizsgák száma 269 db volt az alábbi nyelvekből 



Iskolaátlag: 4,65 2021/2022

7.évfolyam 4,86

8.évfolyam 4,81

9. évfolyam: 4,57

10. évfolyam: 4,47

11. évfolyam: 4,60

12. évfolyam: 4,71

Tanulmányi átlag évfolyamonként



Ízelítő versenyeredményeinkből

• 2022-ben OKTV döntőbe 8 tanuló jutott informatika, francia nyelv, 

olasz nyelv, spanyol nyelv tantárgyakból. 
• Felkészítő tanárok: Cseh Imre, Baranyiné Szilágyi Gabriella, 

Nagyné Balla Judit, Kászoni-Kövendi Zsuzsanna.

https://kolcseygimnazium.hu/versenyeredmenyek/



„Ifjú tudósunk” irodalomból

Szikszay Ákos 11.C

Felkészítő tanára: Csabainé 

Kocsis Szilvia

Helytörténeti vetélkedő 

8.D osztály

Felkészítő tanáruk: 

Ferenczi Sándor



Bolyai Anyanyelvi 

Csapatverseny

12.B

Felkészítő tanára: 

Kerekes Attila

Országos Francia 

Nyelvi Tanulmányi 

Verseny

Felkészítő tanára: 

Vincze Annamária

"Édes Anyanyelvünk!" nyelvhasználati verseny 

1. helyezés  Kenyeres Fanni 11.A

Felkészítő tanára: Dr. Buczkóné Rangoni Claudia



Kitüntetett pedagógusaink 2021-2022

Oktató-nevelő munkáért 

Vietórisz József -Díj 

kitüntetést kapott Cseh 

Imre tanár úr

Jeney Lajos Zoltán tanár úr 

„Miniszteri elismerő oklevél”  

kitüntetésben részesült a 

természettudományok -

matematika, fizika - terén 

végzett több évtizedes 

munkásságáért, emelt szintű 

tantárgygondozói 

tevékenységéért.

Torda István Tamásné Nagy 

Ildikó intézményvezető, 

angol nyelv szakos tanár 

országos SZABÓ Nyelvi 

Díjat kapott



Kitüntetett pedagógusaink 2021-2022

Kerekes Attila tanár urat a 

Bólyai Anyanyelvi verseny 

szervezői 

tanári fődíjával

jutalmazták.

Dr. Buczkóné Rangoni Klaudia 

magyar nyelv és irodalom szakos 

tanárnőt a Nyíregyházi Tankerületi 

Központ kitüntető, elismerő 

oklevéllel jutalmazta kimagasló 

szakmai munkájáért.

Ferencziné Molnár Éva angol 

nyelvi munkaközösség-vezető 

„Nyíregyházi Kölcsey Ferenc 

Gimnázium kiváló pedagógusa” 

emlékplakett kitüntetésben 

részesült két évtizedes, kiváló 

szakmai, – az iskolai angol 

nyelvoktatásért végzett 

elkötelezett, lelkiismeretes, 

tehetséggondozó – munkájáért. 



Nevelőtestületünk

Tanév végi nevelőtestületi értekezleten

Az iskola vezetősége a 

verébnapon



Kollégiumi elhelyezés

- Luther Márton Kollégium

- Zrínyi Ilona Gimnázium és 

Kollégium



Diákéletünk



Német testvériskolai kirándulás



Olaszországi kirándulás



Spanyolországi utazás



•Külföldi kapcsolatok, utazások

Testvériskolák:

• Németország: iserlohni Märkisches Gymnasium,

• Franciaország: Saint Pandelon-i Lycee Sainte Elisabeth

• Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium

Utazások szervezése:

- Anglia

- Franciaország

- Oroszország

- Olaszország

- Spanyolország



Aktív diákélet-Verébnap 2022







Diáksport 

Szakosztályok iskolai keretek között:

• kézilabda leány és fiú,

• labdarúgás leány és fiú,

• kosárlabda leány és fiú,

• röplabda leány,

• atlétika leány és fiú.

• frizbi !!

Diákolimpián való részvétel.



Diáksport

A mindennapos testnevelésórák keretében a diákoknak

lehetőségük nyílik:

• labdajátékokra,

• atlétikai sportokra,

• tornára,

• úszásoktatásra,

• és gyógytorna foglalkozásra.



Iskolai Közösségi Szolgálat 

(IKSZ)

• Kiváló iskolai közösségi szolgálatot 

teljesítő iskola díj (2021)





TOVÁBBTANULÁS
• Tanulóink az ország legjobb felsőoktatási intézményeiben  vagy 

külföldi egyetemeken tanulnak tovább.

• 20 különböző felsőoktatási intézménybe jelentkeztek, s jutottak be 

a tanulóink

Például: 

• Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), 

• Budapesti Műszaki-és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), 

• Semmelweis Egyetem (SOTE),

• Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE),

• Debreceni Egyetem

• Szegedi Tudományegyetem (SZTE), 

• Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)

• külföldi egyetemek



Elérhetőségek:

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.

06 42 500 058

06 30 176 6316

Honlap: www.kolcseygimnazium.hu/

hatodikosok-nyolcadikosokfigyelmebe

E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com



Sikeres felvételi vizsgát kíván 

Torda István Tamásné Nagy Ildikó

intézményvezető

és

a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

nevelőtestülete 

és tanulói


