
„ GYAKRAN AZ ELSŐ HELYET IS ELVISZIK” olvashatjuk a Neumann 

János Középiskola és Kollégiumról szóló cikk vezérszövegében. 

 

A középiskolák HVG által összeállított rangsora a 100 legjobb magyarországi 
gimnázium és szakközépiskola listáját tartalmazza, emellett számos részrangsor is készült. A 

középiskolai rangsor több mint 900 hazai intézmény ugyanazon eredményességi és statisztikai 

mutatók alapján elkészített értékelésén alapszik. A képzés minőségét mutatják az országos 

kompetenciamérés adatai, a középszintű érettségi eredményei a négy kötelező tantárgyból 

(magyar, történelem, matematika, idegen nyelv), az OKTV döntőseinek aránya, valamint a 

legjobb felsőoktatási intézmények frekventált karaira bekerülő diákok aránya. A felvételi 

eredmények alapján készített sorrend a HVG Diploma 2014 kiadványban megjelent felsőoktatási 

rangsoron is nyugszik. Azt mutatja, hogy egy-egy középiskola diákjai milyen arányban jutottak 

be azokba a felsőoktatási intézményekbe, amelyeket a HVG rangsorolása alapján a legjobb 

diákok választottak. 

 

Előkelő 2. hely az alapítványi iskolák rangsorában 

 

 

„A végzősök közül szinte mindenki továbblép a felsőoktatásba, sokan tesznek 

emelt szintű érettségit történelemből, matematikából, idegen nyelvekből, 

természettudományos és szakmai tárgyakból. A diákok többségét felveszik az 

ország valamely neves egyetemére, … az informatikai tagozatot végzettek 

nagy részét a Műegyetemre, a közgazdasági tagozatról pedig sokaknak a 

Közgázra vezetett az útja” 

  



A Neumann János Középiskola és Kollégium amellett, hogy rendszeresen a 

legjobbak között szerepel több részrangsorban is igen előkelő helyet foglal el. 

 

A szakközépiskolai rangsorban a hetedik 

 

„ Az iskola diákjai rendszeresen résztvevői a különféle tantárgyi és szakmai 

versenyeknek. A szakközépiskolai érettségi tárgyak (SZÉTV) versenyén 

informatikából, üzleti gazdaságtanból, elméleti gazdaságtanból és 

kereskedelmi-marketing alapismeretekből is indulnak, s gyakran az első 

helyet is elviszik. Ez utóbbiban volt olyan év, hogy az országos első tíz 

helyezettből hat a Neumann diákja volt. A versenybe szállt tanulókat 

szakkörökön, külön foglalkozásokon készítik fel, de a tapasztalat, hogy 

önmagában kevés lenne: a tanárok egyénileg is nagyon sokat foglalkoznak a 

diákokkal.” 



Kereskedelem-marketing szakmai rangsorban 1. hely 

 

 

Közgazdasági ismeretek szakmai rangsorban 1. hely 

 

 

A WEBMESTER-IT ismeretek szakmai versenyen a Neumann a 2. helyen 

szerepel. Négy diákunk jutott a döntőbe! 

  



Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen (OKTV) több, mint 20 ezer tanuló vett részt. 

Az informatika OKTV rangsorában iskolánk a Fazekassal osztozott a harmadik 

helyen 

 

 

 

Az összesített listában az ország legjobb 100 iskolája között iskolánk a 87. helyet 

foglalja el. 

Büszkék vagyunk tanítványainkra, tanáraikra! 

Közös munkához további sok sikert és örömöt kívánunk! 


