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Fenntartói jelentés a nyelvi előkészítő évfolyam 

indíthatósági feltételeinek való megfelelésről 

 

I. Törvényi háttér: 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (módosította a 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelet) 

alapján: 

137. § (1) Nyelvi előkészítő évfolyam abban a gimnáziumban, szakgimnáziumban 

folytatható, amelyik három egymást követő tanév átlagában megfelel annak a feltételnek, hogy 

a nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik évfolyamot megkezdő, továbbá 

érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a nyelvi előkészítő nevelés-

oktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi 

vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. 

(2) A gimnáziumnak, szakgimnáziumnak a második idegen nyelvből a pedagógiai 

programjában meghatározott évfolyamokon az oktatás feltételeit oly módon kell biztosítania, 

hogy a középiskolai nevelés-oktatást nyelvi előkészítő évfolyamon kezdő tanulók számára 

biztosítsa az emelt szintű érettségire való felkészítés feltételeit. 

(3) Amennyiben a gimnázium, szakgimnázium az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak nem 

felel meg, új nyelvi előkészítő évfolyamra az érettségi vizsgaeredmények kihirdetését követő 

évben kezdődő tanévre nem hirdethet felvételt. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését egy intézményben idegen nyelvenként, 

az adott idegen nyelvet egy évfolyamon tanulók összesített eredménye alapján a fenntartónak 

évente vizsgálnia kell. 

(5) Fenntartóváltás esetén az (1) bekezdés szerinti feltételt csak a fenntartóváltás évét követő 

évtől, felmenő rendszerben kell alkalmazni. 

193. § (6) A 137. § rendelkezéseit először a 2012/2013. tanévben nyelvi előkészítő 

évfolyammal induló nevelésre-oktatásra kell alkalmazni. 
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II. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 137.§ (1) bekezdésében foglalt 

feltételek teljesülése a Neumann János Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium nyelvi előkészítő évfolyamos osztályaiban 

A 2015/2016-os tanévben: 

Az angol és német nyelvű nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik 

évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók száma a 

2015/2016-os tanévben 71 fő volt. A tanulók középiskolai tanulmányaikat a 2011/2012-es 

tanévben kezdték meg. A 71 tanuló közül 63 angol nyelvű, 8 tanuló német nyelvű nyelvi 

előkészítő oktatásban vett részt. Tanulmányaik befejezésekor a nyelvi előkészítő nevelés-

oktatás idegen nyelvéből 59 tanuló rendelkezett a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló 

érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. A 63 angolos tanuló közül 

54, a 8 németes tanuló közül 5 rendelkezett legalább B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá 3 

németes tanuló angol nyelvből tett nyelvvizsgát. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 137.§ 

(1) bekezdésében foglalt feltételt tehát a 2015/2016-os tanévben az angol nyelv vonatkozásában 

teljesült, a megfelelési arány 86%. A német nyelv vonatkozásában azonban nem teljesült, az 

arány 63%. 

 

A 2016/2017-es tanévben: 

Az angol és német nyelvű nyelvi előkészítő nevelés-oktatásban részt vett és a kilencedik 

évfolyamot megkezdő, továbbá érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók száma a 

2016/2017-es tanévben 62 fő volt. A tanulók középiskolai tanulmányaikat a 2012/2013-as 

tanévben kezdték meg. A 62 tanuló közül 54 angol nyelvű, 8 tanuló német nyelvű nyelvi 

előkészítő oktatásban vett részt. Tanulmányaik befejezésekor a nyelvi előkészítő nevelés-

oktatás idegen nyelvéből 50 tanuló rendelkezett a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló 

érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával. Az 54 angolos tanuló 

közül 43, a 8 németes tanuló közül 7 rendelkezett legalább B2 szintű nyelvvizsgával, továbbá 

1 angolos tanuló német nyelvből tett nyelvvizsgát. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 137.§ 

(1) bekezdésében foglalt feltételt tehát a 2016/2017-es tanévben mindkét nyelv esetében 

teljesült, az angol nyelv vonatkozásában a megfelelési arány 80%, a német nyelv 

vonatkozásában 88%. 
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III. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 137.§ (1) bekezdésében foglalt 

feltételek teljesítése érdekében kitűzött célok és feladatok a 2017/2018-

as tanévben. 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet 137.§ (1) bekezdésében foglalt feltételt a 193. § 

(6) alapján először a 2012/2013. tanévben nyelvi előkészítő évfolyammal induló nevelésre-

oktatásra kell alkalmazni. A feltételt három egymást követő tanév átlagában kell vizsgálni, tehát 

azt a kritériumot, hogy érettségi vizsgabizonyítványt szerzett tanulók hetvenöt százaléka a 

nyelvi előkészítő nevelés-oktatás idegen nyelvéből rendelkezik a KER szerinti B2 szintű 

nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredménnyel vagy államilag elismert nyelvvizsgával, a 

vizsgált három tanévben átlagban kell az intézménynek teljesítenie. 

Mindkét nyelv esetében a 2017/2018-as tanévben továbbra is a cél és szaktanári, 

szakmacsoporti feladat a legalább 75%-os arány megtartása (természetesen a 80% feletti 

eredmény megtartása kívánatos). 

 

 

Eger, 2017. július 6. 

 

 

        Dr. Sipos Mihály 

             igazgató 


