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A Lovassy László Gimnázium városunk 
legrégibb középiskolája. A jogelőd Pi-
arista Gimnáziumot 1711-ben alapítot-
ta gróf Volkra Ottó János veszprémi 
püspök. Intézményünk az elmúlt 300 
évben mindig meghatározó szerepet 
játszott a város, a régió szellemi életé-
ben. A Veszprém Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által Pro Urbe díjjal 
kitüntetett iskolát ma is az ország  
egyik legjobb gimnáziumaként tartják 
számon.
Iskolánk leginkább azzal vált országos 
hírűvé, hogy az itt tanuló fiatalok jó eséllyel pályáznak a legnagyobb presztízsű 
egyetemekre, és ott megállják helyüket.  A nálunk érettségizett diákok biztos 
szaktárgyi tudással, megbízható nyelvismerettel vághatnak neki a felsőfokú  
tanulmányoknak.
Kiemelkedően szerepelnek diákjaink országos tanulmányi versenyeken is.
A magas színvonalú tanulmányi munka mellett – a 2007-re teljesen megújult, tor-
nacsarnokkal bővített épületben – élénk diákélet zajlik, kiemelkedő a Lovassy- 
ban a művészeti nevelés és a sportélet is. A dunántúli középiskolák művészeti 
találkozóján, a Helikoni Ünnepségeken hatszor nyertük el a Helikoni vándorser-
leget a legeredményesebb iskolaként.
Iskolánk sikeresen pályázott a Tehetséggondozó középiskola címre, 2012-ben 
az Akkreditált Kiváló Tehetségpont címet nyertük el. A Semmelweis Egye-
tem iskolánkat partneriskolájává fogadta annak elismeréseként, hogy hosszú 
időn keresztül a Semmelweis Egyetem legkiválóbb hallgatóit adó oktatási  
intézmények egyike volt. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
a Lovassy László Gimnázium részére az Elismert Tehetségforrás Iskola kitüntető 
elismerést adományozta. Iskolánk a Szegedi Tudósakadémia Bázisiskolája.
A kiemelkedően eredményes természettudományos képzés színvonalának 
megőrzését segíti, hogy együttműködünk a Pannon Egyetem Műszaki Informati-
kai Karával és Mérnöki Karával.
Iskolánkba várjuk mindazon nyolcadik osztályos diákokat, akik számára emelt 
szintű képzéseinken, egészséges versenyszellem mellett, tanáraikkal és diáktár-
saikkal együttműködve a tudás megszerzése érték, valamint szeretnének egy 
befogadó, sokszínű közösség tagjai lenni.



 

1. Milyen képzések indulnak a 2023/2024-es tanévben?

Matematika emelt szintű képzés Kód: 0001 

 • Ha most is szereted a matematikát...

 • Ha a Lovassyban a matematikával magas szinten 
  szeretnél foglalkozni...

 • Ha érdekelnek a műszaki, közgazdasági,  
  természet- tudományos vagy pénzügyi pályák...

akkor válaszd az emelt szintű matematika képzést!

A 2023/2024-es tanévre 32 fő beiskolázását tervezzük.

Német nemzetiségi képzés Kód: 0002

  • Ha már most is tanulsz németül...

 • Ha többet szeretnél tudni a magyarországi  
  németek történelméről, kultúrájáról...

 • Ha szeretnél német nyelvterületen való tovább- 
  tanuláshoz is elegendő nyelvtudást...

akkor válaszd a német nemzetiségi képzést!

A 2023/2024-es tanévre 30 fő beiskolázását tervezzük.
A tagozatra jelentkezésnek nem feltétele a nemzetiségi származás!

Kiemelt angol nyelvi képzés Kód: 0003

   • Ha szeretnéd angol nyelvi ismereteidet fejleszteni  
  és elmélyíteni...

  • Ha alaposabban szeretnéd megismerni a brit és 
    az amerikai kultúrát…

  • Ha a gimnázium után idegen nyelvi, jogi vagy 
  közgazdasági pályára készülsz...

akkor válaszd a kiemelt angol nyelvi képzést!

A 2023/2024-es tanévre 16 fő beiskolázását tervezzük.
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Informatika emelt szintű képzés Kód: 0004 

 • Ha érdekelnek a számítógépek...
 • Ha szeretsz logikusan és szisztematikusan  
  gondolkodni...
 • Ha érdekel a programozás...
 • Ha érdekelnek az informatikai, műszaki,  
  természet- tudományos vagy pénzügyi pályák...

akkor válaszd az emelt szintű informatika képzést!

A 2023/2024-es tanévre 30 fő beiskolázását tervezzük.

Általános tantervű képzés Kód: 0005

  • Ha még nem kötelezted el magad egyetlen  
  tantárgy emelt szintű tanulása mellett sem…

  • Ha szeretnél két idegen nyelvet elsajátítani…

  • Ha megbízható informatikai ismeretekre törekszel…

  • Ha szeretnéd a felsőfokú tanulmányaidat az utolsó  
  két évben emelt szintű képzéseken szerzett tudás- 
  sal megalapozni...

akkor válaszd az általános tantervű képzést!

A 2023/2024-es tanévre 16 fő beiskolázását tervezzük.

2. Indul-e idegen nyelvi előkészítő évfolyam?

IGEN, minden képzési formánk nyelvi előkészítő évfolyammal indul.

Az idegen nyelvi előkészítő évfolyamon a két idegen nyelvből folyó in-
tenzív nyelvi képzés mellett magas óraszámban tanulhatsz informatikát. 
Felkészülhetsz a következő négy év sikeres teljesítésére.



 

3. Kell-e felvételi vizsgát tennem?

IGEN, minden képzési formánk esetén.

Bármelyik képzésre is jelentkezel, részt kell venned a központi írásbeli 
felvételi vizsgán, ahol egy anyanyelvi és egy matematika feladatlapot 
kell megoldanod.

 • A központi írásbeli felvételire a jelentkezési lap letölthető iskolánk 
honlapjáról a Felvételi/Jelentkezési lap menüpont alatt.

A jelentkezési határidő: 2022. december 2. (péntek)

A felvételi időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra

A német nemzetiségi tagozatra jelentkezőknek a központi magyar nyelvi 
dolgozat helyett egy iskolánk által összeállított német nyelvi írásbeli dol-
gozatot is meg kell írniuk. Aki másik képzésre is jelentkezik, annak mind-
kettőt.

 • Az iskola német nyelvi írásbeli felvételijére a jelentkezési lap letölthető is-
kolánk honlapjáról a Felvételi/Jelentkezési lap menüpont alatt.

A jelentkezési határidő: 2022. december 2. (péntek)

A központi felvételi időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10 óra

A német felvételi időpontja: 2023. január 23. (hétfő) 10 óra

A Lovassy László Gimnázium képzéseire a jelentkezési lapot az általános 
iskolákban töltik ki, és juttatják el hozzánk.

A postázási határidő: 2023. február 22.

A tanulói adatlapok módosításakor az iskola új képzés felvételét nem 
támogatja, ezért kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden, a tanuló elkép-
zeléseinek megfelelő képzést tüntessenek fel.

A német nemzetiségi képzésre és a kiemelt angol nyelvi képzésre jelent-
kezőknek a fentieken túl egy szóbeli vizsgán is számot kell adniuk német 
illetve angol nyelvi tudásukról.

A szóbeli időpontja:
angol, német 2022. február 27-én vagy 28-án vagy március 1-jén 
14 órától 



 

4. Hogyan számítják ki a felvételi pontszámomat?

Minden képzési formánk esetén a felvételi pontszámodat a következő módon 
számítjuk ki:

HOZOTT PONT + SZERZETT PONT

HOZOTT PONT 
A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos félévi jegyek:
 • magyar nyelv és magyar irodalom átlaga (max. 10 pont)
 • matematika (max. 10 pont)
 • történelem (max. 10 pont)
 • fizika (max. 10 pont)
 • idegen nyelv (max. 10 pont)
 • biológia, földrajz és kémia közül az egyik, de 7. év végén és 8. félévkor
  is  ugyanaz (max. 10 pont)
Így az általános iskolából maximum 60 pontot hozhatsz.

SZERZETT PONT 

Matematika emelt szintű képzés
A központi felvételi magyar nyelvi dolgozatból maximum 50 pontot szerezhetsz, 
míg a matematika dolgozatod eredményét maximum 90 pontra alakítjuk át.

Német nemzetiségi képzés
Az iskola német nyelvi dolgozatából maximum 50 pontot szerezhetsz, míg a 
matematika dolgozatod eredményét maximum 60 pontra alakítjuk át. A szóbeli 
meghallgatáson pedig maximum 30 pontot kaphatsz.

Kiemelt angol nyelvi képzés
A központi felvételi magyar nyelvi és matematika dolgozatból maximum  
50-50 pontot szerezhetsz. A szóbeli meghallgatáson pedig maximum 40 pontot 
kaphatsz.

Informatika emelt szintű képzés
A központi felvételi magyar nyelvi dolgozatból maximum 50 pontot szerezhetsz, 
míg a matematika dolgozatod eredményét maximum 90 pontra alakítjuk át.

Általános tantervű képzés
A központi felvételi magyar nyelvi és matematika dolgozatod eredményét maxi-
mum 70-70 pontra alakítjuk át.

Így minden idegen nyelvi előkészítő osztály esetében legfeljebb 140 pontot 
szerezhetsz a felvételi vizsgák során, és összpontszámod 200 pont lehet.



5. Milyen óraszámokban tanuljuk a különböző
 tantárgyakat?

Minden képzési formánk esetén az emelt szintű képzésnek megfelelő fő tantár-
gyat magas óraszámban tanulhatod.
 • Pontos részleteket iskolánk honlapján a Felvételi/Képzési formáink menüpont 
  alatt olvashatsz!

6. Az elmúlt évi felvételi feladatsorok hol érhetők el?

 • Az eddigi központi írásbeli felvételi feladatsorait és megoldásait iskolánk  
  honlapján a Felvételi/Feladatsorok menüpont alatt olvashatod el!
 • Az iskola egyéni felvételi feladatsorait honlapunkon a Felvételi/Feladatsorok 
  menüpont alatt töltheted le!

7. Hol kaphatok bővebb információkat a felvételivel 
 kapcsolatban?

Nagy szeretettel várunk az iskola hagyományos felvételi tájékoztatóin, ahol 
igyekszünk minden kérdésedre válaszolni. 

 1. tájékoztató: 2022. november 8. (kedd) 17 óra
 2. tájékoztató: 2022. november 23. (szerda) 17 óra
A tájékoztatók előtt 14:15-tól „Nyitva van az aranykapu”. Várunk Téged is, hogy 
bemutassuk az iskolánkat, a tanórán kívüli lehetőségeket, a színes diákéletet.  
Regisztráció az iskola honlapján!

Látogass el iskolánk honlapjára minél gyakrabban, ahol elolvashatod a  
legfrissebb felvételi információkat (is)!

Elérhetőségeink:
8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.
88-566-360
www.lovassy.hu
old@mail.lovassy.hu

Gyere és legyél 
Te is lovassys!


