
 

Felvételi tájékoztató 

 

 

 

1. Intézmény adatai:  Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium 
 3060 Pásztó, Rákóczi u. 1. 
 OM 032289 

2. Tanulmányi területek 

Terület Kód Felvételi követelmény 

Emelt szintű angol 
nyelvű képzést adó 
gimnáziumi tagozat 
nyelvi előkészítő évvel 
(1+4 év) 

angol haladó 

0001 

1. Általános iskolai tanulmányok 
eredményei  

2. Egységes központi írásbeli vizsga 
matematika  

3. Egységes központi írásbeli vizsga 
magyar nyelv  

angol kezdő 

Magyar-német két 
tannyelvű gimnázium 
nyelvi előkészítő évvel 

(1+4 év) 

német haladó 

0002 

1. Általános iskolai tanulmányok 
eredményei  

2. Egységes központi írásbeli vizsga 
matematika  

3. Egységes központi írásbeli vizsga 
magyar nyelv  

német kezdő 

Magyar-francia két tannyelvű 
gimnázium nyelvi előkészítő évvel (1+4 
év) 

0003 

1. Általános iskolai tanulmányok 
eredményei  

2. Egységes központi írásbeli vizsga 
matematika  

3. Egységes központi írásbeli vizsga 
magyar nyelv  

Az eddigiektől eltérően: nem tartunk szóbeli felvételi vizsgát! 
Teljesítményértékelés minden területen az egyes felvételi követelmények esetében az 
alábbiak: 
1. Az általános iskolai tanulmányok (7. év vége, 8. félév közismereti tárgyai: magyar, 
matematika, történelem, idegen nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz) eredményei 
25%-os 



 

2. Az egységes központi írásbeli vizsga magyar nyelvből 37,5%-os 
3. Az egységes központi írásbeli vizsga matematikából 37,5%-os súllyal kerülnek 
beszámításra. 

Azonos felvételi pontszám esetén az írásbeli összeredmény, azután az írásbeli 
matematika dolgozat eredménye, végül az általános iskolai eredmény dönt a felvételi 
sorrendről. 

3. A 9. évfolyamra jelentkezőknek szervezett általános felvételi vizsga 

Felvételi vizsgák időpontjai Helyszín 

Központi írásbeli 

2021. január 23. 
(szombat) 10.00, 
pótnap: 2021. 
január 28. 
(csütörtök) 14.00 

3060 Pásztó, Rákóczi u. 1. 
(vagy bármely, központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező középiskola) 
 

4. A központi írásbeli vizsgára jelentkezés módja 

Az Oktatási Hivatal által kiadott jelentkezési lapon történik, melynek a középiskolába 
(3060. Pásztó, Rákóczi u. 1.) történő benyújtási határideje: 2020. 12. 04. 

5. A sajátos nevelési igényű (SNI) valamint beilleszkedési, tanulási és 
magatartási nehézséggel küzdő (BTM) tanulók 

Csatolják a jelentkezési lapjukhoz a szakértői véleményt és a speciális körülmények, ill. 
eszközök igénylésére vonatkozó kérelmet, melyet az iskola igazgatója bírál el. 
Döntését határozatba foglalva juttatja el a tanulóhoz a központi írásbeli vizsga előtt. 

6. A középiskolai jelentkezés módja 

Központi jelentkezési lapon, a tanuló általános iskolájának szervezésében 2021. 
február 19-ig. 

7. „Nyitott kapuk” helyett – Tájékozódási lehetőségek 
Sajnos a vírushelyzet következtében a hagyományos „Nyitott kapuk” program 

megtartására nincs lehetőség, azonban igyekszünk minden tájékoztatást megadni az 

érdeklődő szülőknek, diákoknak: 

 tájékoztató videókat küldünk november második felében az iskoláknak 

osztályfőnöki órákra ajánlva, melyben bemutatjuk intézményünket, 

tagozatainkat, a diákéletet, kollégiumunkat;  

 honlapunkra is kiteszünk minden, a felvételivel és intézményünk képzési 

palettájával, a kollégiummal kapcsolatos információt; 

Szülői értekezlet: 



 

 2020. november 26. 17.00 online, honlapunkról indulva 

 2020. december 10. 17.00 online, honlapunkról indulva 

 januárban és februárban az intézményben is tervezzük, amennyiben a jogszabály megengedi – 

honlapon lesz az időpont meghirdetve 

Kérjük, november 10. után kísérjék figyelemmel honlapunkat, ahol közzétesszük a 

tudnivalókat, videókat, meghirdetik a tagozatok a nyolcadikosoknak versenyeiket. 

 

Gyere! Várunk és tapasztald meg, hogy a Mikszáth… nem csak egy iskola! 

8.  Elérhetőségeink: 
Székhely (főépület): 3060 Pásztó, Rákóczi út 1. Tel/fax: +36 (32) 460-791 

Magyar-francia kéttannyelvű gimnázium telephelye:  

3060 Pásztó, Fő út 58. Tel/fax: +36 (32) 460-393 

Tittel Pál Kollégium: 3060 Pásztó, Rákóczi út 5. Tel/fax: +36 (32) 460-888 

Honlap: www.mixat.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/mixat.liceum 

 


