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Középiskolai 
továbbtanulás

2023. január 21-én lezajlottak az általános iskolából tovább-
tanuló diákok központi írásbeli felvételi vizsgái. Az országban 
541 helyszínen több, mint 71 ezer, középiskolába továbbtanul-
ni vágyó diák írta meg a magyar és a matematika feladatlapo-
kat. A felvételi feladatsorok megoldásai már megtekinthetők az 
Oktatási Hivatal honlapján.

A felvételihez kapcsolódó teendőknek azonban ezzel még nincs 
vége. Az írásbeli eredmények alapján a szülőknek és tanulóknak 
február 22-ig el kell dönteniük, hogy mely intézményeket jelölik 
meg a továbbtanuláshoz.

A központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredményről az intéz-
mények 2023. február 10-ig értesítik a diákokat.

A középfokú iskolákba történő jelentkezési határidő: 2023. 
február 22. A középfokú felvételi eljárás során a központi írás-
beli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba 
való jelentkezéssel. A két jelentkezéshez más-más időpontban, 
külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés 
nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást.

A középfokú iskola 2023. március 17-ig nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

‚‚A bölcs tanítás az élet forrása”
(Példabeszédek 13, 14)

Tisztelt Érdeklődő!
Szeretnénk figyelmébe ajánlani a Baptista Szeretetszolgálat 
oktatási tevékenységével kapcsolatos legaktuálisabb híre-
ket, információkat.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok


Középiskolai továbbtanulás 
(folyt.)

Baptista oktatási 
intézmények által 
kínált képzések

A tanulói adatlapok módosítására 2023. március 21–22. között 
van lehetőség az általános iskolában. Ekkor lehet változtatni a 
megjelölt iskolák sorrendjén.

A szóbeli vizsgákat 2023. február 27. – március 14. között tartják 
azok a gimnáziumok vagy szakgimnáziumok, amelyek ezt előír-
ták a felvételi tájékoztatójukban. A szóbeli vizsgák időpontjairól 
a kiválasztott középiskolák honlapjain lehet tájékozódni.

A diákok, a szülők és az általános iskolák 2023. április 28-án kap-
ják meg a felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a 
középiskoláktól.

A középfokú iskolákba 2023. június 21-23. között kell beiratkoz-
ni.

Valamennyi általános iskola az osztályfőnökökön keresztül rész-
letes tájékoztatást és segítséget nyújt a felvételiző tanulók és 
szüleik számára.

Baptista fenntartású középiskolák felvételi tájékoztatója 
2023-2024 tanév

Addetur Baptista Gimnázium, Technikum és Szakiskola
• 1022 Budapest, Marczibányi tér 3.
• Tel/Fax: +36 (1) 212-5704
• Email: addetur@baptistaoktatas.hu
• Web: www.addeturiskola.hu/

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

„Budapest” Baptista Gimnázium, Technikum és Sportiskola
• 1201 Budapest, Vörösmarty utca 89-91.
• Telefon: +36 (1) 2842661, +36 (20) 478-4387, +36 (30) 407-

1158
• E-mail: info@bubaki.hu
• Web: www.bubaki.hu

Képzések

mailto:addetur%40baptistaoktatas.hu?subject=
https://www.addeturiskola.hu/
https://www.addeturiskola.hu/felveteli-2022-2023/
mailto:info%40bubaki.hu?subject=
https://www.bubaki.hu/
http://www.bubaki.hu/wp-content/uploads/2022/10/Felveteli-tajekoztato-a-2023-2024-es-tanevre.pdf


Baptista oktatási 
intézmények által 
kínált képzések 
(folyt.)

Budapesti Innovatív Technikum, Gimnázium és Szakképző Iskola
• 1051 Budapest, Sas utca 25.
• Telefon: +36 (1) 302-7876
• E-mail: szki@bigsuli.hu (szakgimnázium - érettségi utáni szakképzés) 

gimi@bigsuli.hu (gimnázium) 
• Web: www.bigsuli.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium
• 1033 Budapest, Szentendrei út 83.
• Telefon: +36 (1) 250-1744
• E-mail: info@korosi.hu
• Web: www.korosi.hu

Képzések

Kovács Pál Baptista Gimnázium 
• 1153 Budapest, Rädda Barnen utca 20.
• Telefon: +36-(1) 307-7419
• E-mail: kovacspalgimnazium@gmail.com vagy kovacs.pal@baptistaoktatas.hu
• Web: www.kpgimi.hu/

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Kövessi Erzsébet Baptista Technikum, Szakképző iskola, Gimnázium, Szakiskola és 
Általános Iskola
• 1147 Budapest Telepes utca 22.
• Tel.: +36 (1) 283-0951
• E-mail: titkarsag@neteverest.hu
• Web: kovessi-erzsebet.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Dr. Somogyi Imre Baptista Szakképző Iskola, Technikum, Általános Iskola, Szakiskola 
és Gimnázium
• 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12.
• Telefon: +36 (1) 347-0950
• E-mail: iskola@sibi.hu 
• Web: www.sibi.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

VERITAS Collegiate Academy Budapest
• 1033 Budapest, Szentendrei út 85.
• Telefon: +36 (20) 563 8572
• E-mail: info@veritasacademy.hu
• Web: veritasacademy.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

mailto:szki%40bigsuli.hu?subject=
mailto:gimi%40bigsuli.hu?subject=
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mailto:info%40korosi.hu?subject=
http://www.korosi.hu/
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mailto:titkarsag%40neteverest.hu?subject=
https://kovessi-erzsebet.baptistaoktatas.hu/
https://kovessi-erzsebet.baptistaoktatas.hu/hirek/kozerdeku/felveteli-tudnivalok
mailto:iskola%40sibi.hu?subject=
http://sibi.hu
https://sibi.hu/wp-content/uploads/2022/11/Felveteli-tajekoztato-2023-2024.pdf
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https://veritasacademy.hu/felveteli-tajekoztato-a-2023-2024-tanevre/


Baptista oktatási 
intézmények által 
kínált képzések 
(folyt.)

VIK Vendéglátó, Turisztikai, Szépészeti Baptista Technikum, Szakképző Iskola és 
Gimnázium
• 1078 Budapest, Hernád utca 3. 
• Tel.: +36 (1) 413 7224 +36 (1) 413 7225 
• E-mail: info@vikiskola.hu
• Web: www.vikiskola.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola
• 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27.
• Telefon: +36 (52) 532-084, +36 (52) 532-083
• Email: dioszegidebrecen@gmail.com
• Web: dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu

Felvételi információ 2023/2024

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum
• Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7.
• Telefon: +36 (52) 423-472
• E-mail: euro@baptistaoktatas.hu 
• Web: euro.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információ 2023/2024

Petőfi Sándor Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Technikum 
és Szakiskola Grassalkovich Antal Szakképző Iskola, Technikum és Szakiskola Ta-
gintézménye
• 3000 Hatvan, Csaba vezér u. 6.
• Telefon: +36 (37) 540-104
• E-mail: gaszittitkarsag@baptistaoktatas.hu 
• Web: grassalkovich-antal.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium
• 310 Kisújszállás, Rákóczi út 1.
• Telefon: +36 (59) 321-312
• E-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu 
• Web: kossuth-lajos.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információ 2023/2024

NABOK - Illéssy Sándor Szakgimnázium és Szakközépiskola Tagintézménye
• 5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A
• Telefon: +36 (59) 321-329
• E-mail: illessy@illessy.edu.hu 
• Web: illessy.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024
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Baptista oktatási 
intézmények által 
kínált képzések 
(folyt.)

Csuha Antal Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
• 4485 Nagyhalász, Arany János u. 77.
• Telefon: +36 (42) 202-205
• E-mail: csuha@baptistaoktatas.hu 
• Web: csuha-antal.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégium
• 4254 Nyíradony, Jókai u. 2.
• Telefon: +36 (52) 203-099, +36 (52) 203-024, +36 (52)203-020
• E-mail: kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu 
• Web: kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma és Technikuma
• 7621 Pécs Király utca 44.
• Tel.: +36 (72) 513-160
• E-mail: iskola@szechenyi.hu
• Web: szechenyi-pecs.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola, 
Gimnázium, Sportiskola, Technikum, Szakgimnázium és Szakképző Iskola
• 7633 Pécs, Radnóti M. u. 2.
• Telefon: +36 (72) 552-270
• E-mail: titkarsag@cserepkasuli.hu 
• Web: cserepka-janos.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Szegedi Baptista Gimnázium és Technikum
• 6724 Szeged, Rigó utca 24/D
• Telefon: +36 (62) 246-062
• E-mail: szeged@baptistaoktatas.hu
• Web: szeged.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Széchenyi István Baptista Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium
• 8300 Tapolca, Móricz Zs. u.8.
• Telefon: +36 (87) 411-287
• E-mail: szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu 
• Web: szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

mailto:csuha%40baptistaoktatas.hu?subject=
https://csuha-antal.baptistaoktatas.hu/
https://csuha-antal.baptistaoktatas.hu/felveteli
mailto:kolcsey.nyiradony%40baptistaoktatas.hu?subject=
https://kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu/
https://kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu/felveteli
mailto:iskola%40szechenyi.hu?subject=
https://szechenyi-pecs.baptistaoktatas.hu/
https://szechenyi-pecs.baptistaoktatas.hu/felvetelizoknek
mailto:titkarsag%40cserepkasuli.hu?subject=
https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/
https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/nyilt-napok-202223-tanev
mailto:szeged%40baptistaoktatas.hu?subject=
https://szeged.baptistaoktatas.hu/
https://szeged.baptistaoktatas.hu/hirek/kozerdeku/felveteli-tajekoztato-a-20232024-es-tanevre
mailto:szechenyiszki%40keri-tapolca.sulinet.hu?subject=
https://szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu/
https://szechenyi-tapolca.baptistaoktatas.hu/hirek/eredmenyek/kepzesi-portfolio-2023-2024.


Baptista oktatási 
intézmények által 
kínált képzések 
(folyt.)

Lónyay Menyhért Baptista Technikum és Szakképző Iskola
• 4800 Vásárosnamény, Kossuth Lajos út 9. C ép., A ép
• Tel.: +36 (45) 570-062
• Email: lonyay@lonyay.hu
• Web: lonyay-menyhert.baptistaoktatas.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és Gimnázium 
• 2481, Velence Kis u. 1.
• Telefon: +36 (20) 251 8153, +36 (30) 859 7634
• E-mail: zoldliget@zoldligetsuli.hu
• Web: www.zoldligetsuli.hu

Középiskolai felvételi információk 2023/2024

Arany János Pedagógiai, 
Kulturális, Művészeti 
Díj

A magyar kultúra napja alkalmából tartott ünnepségen Orosz Ba-
lázs művésztanár vehette át a Kisújszállás Város Önkormányzata 
által 1998-ban alapított Arany János Pedagógiai, Kulturális, Mű-
vészeti Díjat, mellyel a kiemelkedő nevelő-oktató munkát végző 
pedagógusokat, a város kulturális életében jelentőset alkotó, va-
lamint a város művészeti életének öregbítésében kiemelt mun-
kát végzőket ismerik el.

Az eseményről további részletek itt olvashatók.

mailto:lonyay%40lonyay.hu?subject=
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Az évszázad emberének 
választott magyar

200 éve született az 
első magyar influenszer

2023-ban ünnepeljük a XX. század legmeghatározóbb magyar 
tudósa, a modern számítógépek működési elveit is kidolgozó 
Neumann János születésének százhuszadik évfordulóját. A vi-
lághírű matematikust 1999-ben a Financial Times az évszázad 
emberének választotta. A Neumann Társaság a kerek évforduló 
kapcsán az egész évet átívelő programsorozattal igyekszik minél 
szélesebb körben megismertetni a kiváló tudós munkásságát. 

A Neumann-emlékév nyitó szakmai rendezvénye a Neumann 
Társaság stratégiai együttműködő partnerével, az Óbudai Egye-
temmel közösen megrendezett Magyar Informatika Napi konfe-
rencia volt. A nagyszabású rendezvényen kiváló előadást tartott 
Abán Csaba, a Baptista Szeretetszolgálat robotika csapatának 
vezetője is.

Részletek: Neumann 120 emlékév

Ki ne szeretne ünnepelt, tömegek által csodált és követett – di-
vatos szóval élve – influenszer lenni? A 200 éve született Petőfi 
Sándornak ez mindössze másfél év alatt sikerült facebook, twit-
ter, insta, sőt még televízió nélkül is. Született tehetség volt, akit 
bár egyéni érdekei hajtottak, a határok és konvenciók áthágá-
sával együtt is a közösség érdekeit szolgálta. A magyar kultúra 
megkerülhetetlen szereplője és a szabadságharc legjelentősebb 
alakja tehetségével, hitével, tettrekészségével valódi példakép 
mindannyiunk számára. Tiszteletére az Országgyűlés a 2022–
2023-as évet Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította, amely szá-
mos kulturális program megszületését ösztönzi.

A Petőfi bicentenáriumhoz kapcsolódik a Cserepka Iskolában 
megszervezett Petőfi projektnap is, amelyről részletek és beszá-
moló az alábbi linken található:

Petőfi projektnap

https://www.baptistaoktatas.hu/aban-csaba-robotika-oktatonk-a-neumann-120-emlekev-nyitorendezvenyen-tartott-eloadast
https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/hirek/beszamolo/petofi-bicentenarium


‚‚Fiam, ne feledd el a 
tanításomat, parancsaimat 
őrizd meg szívedben! Mert 

hosszú életet hoznak 
neked, szerencsés éveket 
s boldogulást. Szeretet és 
hűség ne hagyjon el soha, 
kösd a nyakadba, és írd fel 
a szíved táblájára. Akkor 

megkedvelnek, és tetszésre 
találsz az Isten és az emberek 

szemében.”
(Példabeszédek könyve 3.)

A baptista fenntartású oktatási intézményekben közel 12.000 
fiatal tanul. Tanulmányaik során rengeteg sikert érnek el az isko-
lán kívül is, amelynek egyrésze tanulmányaikhoz, más része hob-
bijaikhoz kapcsolódik. Rendkívül büszkék vagyunk rájuk, hiszen 
eredményeik olyan kitartást, erőfeszítést és alázatot tükröznek, 
amely mindannyiunk számára példaértékű.

Pécsről jött, játszott és mindenkit legyőzött

Bajnokok a pécsi kosaras lányok

Januári sikerek innen-
onnan

https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/hirek/sport/teniszcsillagunk-bartha-panna-12.a-
https://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/hirek/eredmenyek/kosarlabda-diakolimpia-1.hely-

