
Nyitott kapuk – tájékoztató az érdeklődő szülőknek és tanulóknak 
 

Intézményünket, a Budapest XX. Kerületi Német Nemzetiségi Gimnáziumot 1990-ben alapították. 

Céljaink:  

ápoljuk a magyarországi német nemzetiség hagyományait, és magas szintű tudással vértezzük fel 

tanulóinkat, hogy az itt kapott tudás, erkölcsi tartás és nemzetiségi területen való jártasság lehetővé 

tegye számukra, hogy az érdeklődésüknek megfelelő életpályán majdan kiteljesedjenek. 

 

Iskolánkat a családias légkör, az odafigyelés jellemzi: 300 tanulónk és 40 kollégistánk személyre 

szabott törődést kap osztályfőnökétől, kollégiumi csoportvezetőjétől és tanáraitól. 

A sokféle aktivitás – tanulás, nemzetiségi munka, tehetséggondozás, sport, énekkar – kiemelkedő 

szervező munkát igényel mind tőlünk, mind diákjainktól és családjuktól. Ez az iskola sokat nyújt, de 

cserében sokat is vár el az ide érkező tanulóktól.  

 

Épületünk Dél-Pest fontos közlekedési útjai mellet található, jól megközelíthető.  

Az egészséges életmódra nevelés, a környezetvédelem és a német kerékpáros kultúra követeiként 

arra buzdítjuk tanulóinkat, hogy akinek van rá lehetősége, járjon kerékpárral iskolába. 

 

Az iskolától két percre található modern, jól felszerelt kollégiumunk, amely német nemzetiségi 

szakkollégiumként működik. A tanulók kétágyas, fürdőszobás szobákban laknak, tanulásukat jól 

felszerelt könyvtár segíti, amely a kollégium első vezetőjének, Lunczer Teréziának a nevét viseli. A 

fő tantárgyakból gimnáziumunk szaktanárai rendszeres tartanak tehetséggondozó és felzárkóztató 

foglalkozásokat. Kollégiumunkban várjuk a vidéki tanulókat, és ha marad hely, a rászoruló budapesti 

tanulókat is. 

 

Korszerű, színházteremmé alakítható tornacsarnokunk nemcsak a számos sportkörnek – fiú és lány 

foci, röplabda, kosárlabda, kézilabda – ad otthont, hanem különböző iskolai és nemzetiségi 

rendezvényeknek is. Ezek közül kiemelkedik az Országos Német Nyelvű Szavalóverseny, valamint a 

német nyelvű középiskolás színjátszó csoportok országos találkozója. 

Kétnyelvű könyvtárunkban kellő példányszámban megtalálhatók a kötelező olvasmányok német és 

magyar irodalomból, valamint szépirodalmi és ifjúsági irodalmi művek mindkét nyelven. Ugyanitt 

hozzáférhetőek a német nyelvű tantárgyak tankönyvei is. 

A tanulók befizethetnek ebédre, használhatják a melegital-automatát és vásárolhatnak a büfében is. 

Az iskola környékén több kis bolt is található, tanítás előtt és után gyakran vásárolnak ezekben a 

tanulók. 

 

Intézményünkben kétnyelvű nemzetiségi nevelés-oktatás folyik. A 2015/16-os tanévben induló öt 

évfolyamos gimnáziumi képzéseinkre összesen 60 leendő kilencedik osztályos tanulót tudunk 

felvenni.  

Az előkészítő évfolyamon (9N) az órák legalább 70%-a, a további évfolyamokon pedig a tanórák 

legalább 50%-a nemzetiségi nyelven, azaz németül folyik mindkét tagozatkódon. 

Az intézmény, élve a jogszabályokban biztosított lehetőségével, felvételi vizsgát szervez a jelentkező 

8. évfolyamosok részére. 



Kétnyelvű, német nyelvből kezdő osztályainkba (01-es tagozatkód) matematikából és magyar 

nyelvből az egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát szervezi meg, valamint 

szóbeli felvételit tart magyar nyelvből. 

Kétnyelvű, német nyelvből haladó, angol nyelvből emelt óraszámú osztályaiba (02-es tagozatkód) 

matematikából egységes követelményeken alapuló központi írásbeli vizsgát szervez, német nyelvből 

pedig saját, kompetencialapú írásbeli feladatsort készít és német nyelvből szóbeli vizsgát tart. 

 

A felvételi vizsga követelményei: 

Német írásbeli és szóbeli felvételi vizsgán: a nyelvoktató kisebbségi oktatás kerettanterve 7. 

évfolyamának tanév végi követelményei. Magyar nyelv szóbeli felvételi vizsgán: az alapfokú 

nevelés-oktatás tanterve 7. évfolyamának tanévvégi követelményei. 

 

A rangsorolás módja 

A felvételi eljárás során összesen 200 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint: 

01 tagozatkódú osztályainkban 

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, 

matematika, történelem, tanult idegen nyelv tantárgyak) 

Magyar nyelv és matematika 50 % (egységes írásbeli) 

Magyar nyelv szóbeli felvételi 25 % 

02 tagozatkódú osztályban 

Bizonyítvány 25 % (7. osztály év végi, 8. osztály félévi: magyar nyelv, magyar irodalom, 

matematika, történelem, német nyelv tantárgyak) 

Német nyelv (saját) és matematika (egységes) írásbeli 50 % 

Német nyelv szóbeli felvételi 25 % 

 

A nemzetiségi kultúrához való kötődés, származás előnyt jelent, ezért nagyon fontos, hogy a 

nemzetiségi nevelés-oktatás iránti igényét mindenki tüntesse fel a jelentkezési lapon és vállalja a 

nemzetiségi származást. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény értelmében a nemzetiségi nevelés-oktatási 

intézménybe jelentkezőknek nyilatkozniuk kell az ilyen jellegű oktatás igénybevételének 

szándékáról illetve származásukról. 

Felhívjuk az iskolánkba jelentkezők illetve szüleik szíves figyelmét, hogy amennyiben igénybe 

kívánják venni a nemzetiségi oktatást, és nem kívánnak elesni az ilyen irányú iskolába való 

továbbtanulás lehetőségétől, vállalják a nemzetiségi származást!  

Az előzetes jelzést a jelentkezési lap megjegyzés rovatában kérjük. 

Legkésőbb a szóbeli felvételi napján kérjük kitölteni és benyújtani az erre vonatkozó űrlapot is.  

Az űrlapot letölthetik honlapunkról, illetve nyomtatott formában kérhetik iskolánk titkárságán. 

A magyarországi németek történelmi múltjának ismeretében [kitelepítés, elhurcolás, magyarosítás, 

asszimiláció] nem feltétlenül lehetséges és nem is szükséges dokumentumokkal, családfával stb. 

igazolni a család származásbeli összetételét, elegendő a jelentkezési lapon, majd az űrlapon 

nyilatkozni! 

 

A hozzánk érkező tanulók az anyanyelv, azaz a német nyelv használatában a fejlődés nagyon 

különböző fokán állnak, amit az osztályokba soroláskor is figyelembe kell venni.  



A differenciálás hatékony eszköze a négy, különböző program szerint induló osztály kialakítása. A 

nyelvi előkészítő évfolyam német nyelvi szintjei és óraszámai különböznek, hogy a hátránnyal 

érkező tanulók esélyegyenlőségének biztosítani tudjuk. 

 

A nyelvi előkészítő osztály fő feladata az intenzív nyelvi és szaknyelvi képzés, amely az 

anyanyelven folyó szaktárgyi oktatást alapozza meg. Ezek mellett magyar és matematika 

tantárgyakból szinten tartó illetve felzárkóztató képzés folyik, illetve angol nyelvből kapnak képzést 

a tanulók. Tanterveink a további évfolyamokon erre a képzési formára épülnek. 

 

Tapasztalataink szerint a szorgalmas és jó képességű tanulók tudnak nálunk sikerélményeket elérni, 

tehát őket várjuk induló osztályainkba. 

Az itt tanulók a magas szintű német nyelvi képzés mellett jól megtanulnak angolul, többségük az 

érettségi időpontjában két nyelvvizsgával is rendelkezik. Emellett tanulóinknak minden tárgyból 

lehetősége van az emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészülésre.  

Minden tanulónk számára biztosítjuk a DSD II. nemzetközi felsőfokú német nyelvvizsga letételének 

a lehetőségét, mégpedig a német fél jóvoltából ingyen. A megszerzett vizsgabizonyítvány egyben 

nyelvi belépő a németországi felsőoktatásba. 

Az érettségin és a kompetenciaméréseken tanulóink magasan az átlag fölött teljesítenek. 

 

A tanulók a legtöbb órán 15-20 fős csoportokban vesznek részt, ez nagyon növeli a hatékonyságot.  

 

Mire készítjük tanulóinkat? Nemzetiségünk iránt aktívan elkötelezett értelmiségi létre, közéleti 

szerepvállalásra, kitartó munkára, sikeres továbbtanulásra. 

Az érettségizett tanulók sokféle irányban tanulnak tovább. Neves magyarországi egyetemeken, 

valamint nem elhanyagolható százalékuk a magas szintű nyelvtudás és az azt bizonyító nemzetközi 

nyelvvizsga, a DSD II. birtokában Ausztriában vagy Németországban. Olyan tanulónk is van 

majdnem minden évben, aki angol nyelvű egyetemet választ. 

Mindez mindenki számára elérhető, ha szereti a szellemi kihívásokat, kellően szorgalmas, valamint 

kitartó és együttműködő a munkában. 

 

Évek óta kiemelt nevelési feladatunk a tanulók mindennapos testmozgásra ösztönzése, tanári 

példamutatás mellett. Rendszeres résztvevői vagyunk a városi futóversenyeknek, sok tanulónk 

sportol egyesületben, van, aki válogatott szinten, és sokan járnak az iskolai sportkörök edzéseire is. 

Ez utóbbi természetesen mindenki számára ingyenes. 

 

Hagyományőrző tevékenységünk keretében minden évben megrendezzük a svábbált, a nemzetiségi 

karácsonyt és az adventi koszorúkötést, amelyre leendő tanulóinkat is várjuk.  

Az osztályok nemzetiségi művészeti csoportként is működnek, rendszeresen fellépnek olyan 

hagyományőrző rendezvényeken, mint a vecsési Káposztafeszt vagy a Dunaharaszti tutajos 

találkozó. Legközelebb október 4-én, a Csepeli Sörfesztiválon találkozhatnak velük. 

 

Az iskola fontos feladata a nemzetiségi hagyományok ápolása. Minden tanuló részt vesz az órarend 

szerinti kötelező néptánc oktatásban, tanul német nemzetiségi népismeretet – amelyből érettségizni is 

lehet -, és fellépőként részt vesz iskolai és más nemzetiségi rendezvényeken. A hagyományápolás 



része ünnepi alkalmakkor a hagyományos nemzetiségi viselet, amely minden tanulónk számára 

kötelező. 

 

Az egyes művészeti ágak iránt érdeklődő tanulók bekacsolódhatnak a színjátszó csoport, az énekkar 

vagy a média csoport munkájába. Néhány ízelítő aktív diákéletünkből: sváb diáknap 

májusfaállítással, sváb népi játékokkal, DÖK-Mikulás, iskolarádió, diákújság. Ezek mind-mind az 

önálló szerepvállalásra, a közösségi munkára és a felelősségre nevelnek. 

 

Diákcsere-kapcsolatot ápolunk 4 németországi iskolával, rendszeresen jönnek-mennek a csoportok, 

sokan annyira összebarátkoznak, hogy az iskolai szünetekben is meglátogatják egymást. Múlt héten 

utazott haza a Saarlouis-ból érkezett cserecsoport, jövő héten érkeznek a darmstadti cserediákok. 

 

Hogyan lehet hozzánk bekerülni? 

Az intézmény írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát szervez. 

Matematikából és magyar nyelvből a tanulók a központi (egységes) felvételi eljárás alapján tesznek 

írásbeli vizsgát. Németből saját írásbeli vizsgát szervezünk. A szóbeli magyarból és/vagy németből 

kérdezzük a tanulókat. 

 

Röviden a vizsgákra való jelentkezésről és a vizsgák menetéről: 

A központi írásbeli felvételi vizsgára december 9-ig kell jelentkezni, abban az iskolában, ahol ezt a 

tanuló meg akarja írni. A jelentkezési lap letölthető az internetről, illetve beszerezhető az általános 

iskolákban. Fontos: a jelentkezési lapon jelezni kell az SNI vagy egyéb ok miatti időhosszabbítási 

kérelmet. 

Arra is van lehetőség, hogy a tanulók nálunk írják meg a felvételi írásbelit, de ez nem jelent sem 

előnyt, sem hátrányt. Mindenhol a központi javítókulcs szerint javítanak. Fontos tudnivaló, hogy a 

központi írásbeli vizsga időpontja jogszabályban rögzített, idén ez 2015. január 17. szombat. 

Aki nálunk írja a vizsgát, azt arra kérjük, hogy legkésőbb 9:30-ra jelenjen meg.  

Miután a tanulók megírták a központi felvételi vizsgadolgozatokat, azt az adott iskolában kijavítják. 

Ezután kerül sor a megtekintésre és az elért pontszámokról kiállított igazolás átvételére. Ebből 

mindenki egy példányt kap, amiről az általános iskolában hitelesített másolatot készítenek. Ezt kell 

majd benyújtani a rendes jelentkezési lap mellékleteként.  

A rendes jelentkezési lap benyújtására február 13-ig van lehetőség. Ezt általában az általános iskola 

intézi. Ki kell tölteni egy titkos tanulói adatlapot a választott iskolák sorrendjéről, amelyet a győri 

központnak kell továbbítani, valamint iskolánként egy jelentkezési lapot. Ha valaki egy iskolán belül 

több tagozatkódot szeretne megjelölni, akkor mindegyiket erre a jelentkezési lapra kell ráírnia, a 

sorrend megjelölésével. Fontos tanács a hozzánk mindkét tagozatkódra jelentkezők részére, hogy 

első helyen a 02-es tagozatkódú haladó németes osztályt jelöljék meg. Ugyancsak fontos, hogy 

jelezzék, ha kérnek kollégiumi elhelyezést vagy menzát. A tanuló nemzetiségi kultúrához való 

kötődéséről, nemzetiségi nevelés-oktatás iránti igényéről is nyilatkozni kell a megjegyzés rovatban. 

A családfát, a származást nem kell dokumentumokkal igazolni.  

 

A jelentkezési lapok beérkezése után behívólevelet küldünk a tanulóknak, de mivel a határidők igen 

szorosak, akkor is jöjjön a tanuló felvételizni, ha még nem ért oda a behívólevél. Az időpontok és 

egyéb tudnivalók a honlapunkon is megtalálhatóak lesznek, de most el is mondom őket.  



A szóbeli vizsga és a 02-es tagozatkódra jelentkezett tanulók német írásbeli vizsgája február 27-én, 

pénteken lesz. Azért egy napon, hogy a vidékről érkező tanulóknak és szüleiknek ne kelljen dupla 

költséggel, kétszer jönni. A vizsgák ezen a napon 9 órakor kezdődnek, a pontos beosztást aznap 

reggel hozzuk nyilvánosságra. 

Akinek ez a nap valamiért nem felel meg, azt a pótnapokon, február 26-án, csütörtökön illetve 

február 25-én, szerdán délután 2-re várjuk. Ezt az igényt kérjük, előre jelezzék a titkárságon 

telefonon. 

 

A szerzett pontok alapján a tanulókat besoroljuk, ha mindkét tagozatkódra jelentkeztek, akkor 

mindkét listára külön, és ezt a besorolást elküldjük a győri központnak. 

Az előzőleg jelzett nemzetiségi nevelés iránti igény, nemzetiségi származás előnyt jelent. 

 

A rangsorban tagozatkódonként az első 30 hely biztos, a többire nincs befolyásunk – de mindig 

előfordul, hogy az itt található tanulók nem minket jelölnek meg első helyen. Tapasztalataink szerint 

a 150 pont körüli pontszám már elég a bejutáshoz, de ez minden évben változik, hiszen változik a 

központi írásbeli nehézsége, és mások a jelentkező tanulók erősségei is. 

 

A vizsgákra való felkészülést elősegítendő előkészítő tanfolyamot indítunk német nyelvből és 

matematikából. Az előkészítő tanfolyam kezdete: 2014. október 6. 15 óra, az előkészítő 

tanfolyamhoz október 2-ig még lehet csatlakozni. A továbbiakban minden hétfőn lesz tanfolyam, 

tantárgyanként 45 perc. Arra is van lehetőség, hogy valaki csak az egyik tárgyból járjon előkészítőre. 

Jelentkezni lehet e-mailben: titkarsag@dng-bp.hu 

Az előkészítő tanfolyam ingyenes. 

 

További fontos információkat, illetve az imént elmondott tájékoztatót is megtalálják honlapunkon, 

amelyet folyamatosan aktualizálunk. 

 

 


