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Tisztelt Szülők! 

Hamarosan dönteniük kell arról, hogy gyermekük az általános iskola befejezése után 

melyik oktatási intézményben folytatja tanulmányait. Beiskolázási tájékoztatónk a 

Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját, mint továbbtanulási 

lehetőséget mutatja be Önöknek.  Gyönyörű környezetben, Baján található 

intézményünk olyan tudással és kompetenciákkal bocsátja útjukra érettségizett 

diákjait, amivel sikeresen pályázhatnak felsőoktatási intézményekbe. Gondolok itt a 

rendkívül magas színvonalú – német, angol – nyelvtudásra és nyelvvizsga 

bizonyítványokra, a szintén magas szintű tantárgyi ismeretekre, az önálló 

ismeretszerzés és feldolgozás képességére, valamint a manapság nélkülözhetetlen 

informatikai jártasságra.  

Munkánk eredményességét igazolja, hogy egykori tanulóink jelentős része elismert 

nemzetközi nagyvállalatoknál kapott lehetőséget a bizonyításra, többen közülük 

felelős beosztásban. Egy intézményben több különböző utat kínálunk az érettségi 

vizsga megszerzéséhez. Célunk, hogy Önökkel együttműködve találjuk meg 

gyermekük számára a legmegfelelőbb utat, a kiegyensúlyozott, boldog és sikeres 

felnőtt élethez! Bízom benne, hogy a kiadványunkban röviden felvázolt középiskolai 

képzési kínálatunk elnyeri tetszésüket! 

Ha felkeltettük érdeklődésüket, gyermekükkel együtt keressék fel állandóan megújuló 

honlapunkat, és tudjanak meg még többet az intézményünkben folyó képzésről: 

www.mnamk.hu 

Kedves Leendő Diákunk! 

Néhány gondolatban összefoglalom, hogy miért érdemes a Magyarországi Németek 

Általános Művelődési Központjában továbbtanulni. Első és legfontosabb helyen 

természetesen a tanulmányi munka szerepel diákjaink napirendjében, ugyanakkor 

lehetőséget biztosítunk olyan programokra is, amelyek a szabadidő hasznos 

eltöltésében segítenek. Hagyományos rendezvényeink – Gólyabál, Szalagavató, 

Ballagás – és az évközi, Diákönkormányzat közreműködésével szervezett 

rendezvények – Farsangi bál, Zenedélután, Diáknap – is népszerűek tanulóink 

körében.  

A nálunk eltöltött évek alatt elutazhattok Németországba, Ausztriába, valamint más 

német és angol nyelvterületre, részt vehettek nemzetközi projektekben és cserediák-

kapcsolatokban. Két sportcsarnokunkban, valamint vadonatúj rekortán 

sportpályánkon rendszeresen sportolhattok, kiválóan működik néptánccsoportunk, 

énekkarunk, kollégiumi zenekarunk. Intézményünk tanulói valódi diákközösséget 

alkotnak, legyetek Ti is tagjai!  Szeretettel várunk Benneteket a Magyarországi 

Németek Általános Művelődési Központjában!  

Baja, 2022. szeptember 30. 

Üdvözlettel:        Szauter Terézia 

     főigazgató 

http://www.mnamk.hu/
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 AZ MNÁMK KÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSI KÍNÁLATA 
 
 
Az általános iskola hatodik osztályának elvégzése után:  

 

• Külföldi Német Iskola - Hatosztályos gimnáziumi képzés 
 
Az MNÁMK Németország által elismert Külföldi Német Iskolaként működik, élén 
egy német igazgató áll. A Külföldi Német Iskolában a magyar tanárok mellett 12 
német anyanyelvű tanár tanít. A képzés célja a német-magyar kettős érettségi 
megszerzése, tehát a 12.  évfolyam végén a diákok egy vizsgával a magyar és 
német állam által is elismert érettségi bizonyítványt kapnak, ami nagy előnyt 
jelent mindkét országban az egyetemekre való jelentkezéseknél. 
A hatosztályos gimnázium előnye abban rejlik, hogy 4 helyett 6 év áll rendelkezésre 
arra, hogy a diákok sikeresen felkészüljenek a kettős érettségire. 
A Német Külföldi Iskola nagy szeretettel várja azokat a diákokat, akik érdeklődnek a 
német nyelv iránt, akik már az általános iskolában is tanultak németül és 
lehetőség szerint angolul. A német iskola egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy 
a diákok autentikus módon, német környezetben fejlődhessenek. 
Úgy gondoljuk: „Englisch ist ein Muss, aber Deutsch ist ein wichtiges Plus”. 
 
 
Az általános iskola nyolcadik osztályának elvégzése után: 
 

• Nyelvi előkészítő osztály  
 

Azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk ezekbe az osztályokba, akik nem 
tanultak németül, vagy ha tanultak, tudásuk nem elegendő ahhoz, hogy 
tanulmányaikat a német-magyar képzési ágon, illetve a kétnyelvű nemzetiségi 
képzésben megkezdjék.  
A nyelvi előkészítő osztályokban a diákok heti 20 tanórában tanulnak németül 
különböző tantárgyak keretében. A nyelvtan, a nyelvhasználat és a 
kommunikáció mellett az analóg és a digitális tanulás módszereit is elsajátítják a 
diákjaink. A tanév végén a német záróvizsga, valamint az év során írt nagytesztek 
eredményét figyelembe véve dönthetnek arról, hogy iskolánk melyik képzési ágán 
folytatják tanulmányaikat. A német mellett angol nyelvet is magas színvonalon 
oktatunk. A magyar és a matematika tárgyak fókuszában a képességfejlesztés áll. 
Nyelvi előkészítő osztályaink programjának egyik fő célja a felkészítés a kétnyelvű 
oktatásban való sikeres részvételre. 
 
 

• Külföldi Német Iskola - Négyéves gimnáziumi képzés 
 
Az MNÁMK Németország által elismert Külföldi Német Iskolaként működik, élén 
egy német igazgató áll. A Külföldi Német Iskolában a magyar tanárok mellett 12 
német anyanyelvű tanár tanít. A képzés célja a német-magyar kettős érettségi 
megszerzése, tehát a 12.  évfolyam végén a diákok egy vizsgával a magyar és 
német állam által is elismert érettségi bizonyítványt kapnak, ami nagy előnyt 
jelent mindkét országban az egyetemekre való jelentkezéseknél. 
A Külföldi Német Iskola támogatja a kiemelkedő teljesítményű diákokat abban, hogy 
német egyetemekre jelentkezzenek. 
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Ezen a tagozaton a diákok a magyar nyelv és irodalom, biológia és kémia tantárgyak 
kivételével minden tantárgyat német nyelven tanulhatnak. A német, matematika és 
történelem tantárgyak pedig automatikusan emelt szintű tantárgyaknak felelnek 
meg.  
Minden érettségiző a sikeres német nyelv és irodalom vizsgával, a szerzett 
érdemjegytől függetlenül automatikusan felsőfokú nyelvvizsgát is kap. A kiemelkedő 
színvonalú angol nyelvoktatás további nyelvvizsga megszerzéséhez biztosít 
lehetőséget, ami jelentős esély az egyetemi felvételnél és a munkaerőpiacon. 
Erre a tagozatra azoknak a diákoknak a jelentkezését várjuk, akik az általános iskola 
befejezésekor már jól és biztonsággal használják a német nyelvet, illetve akik 
legalább 2 évig tanultak angolul az általános iskolában, továbbá akik szeretik a 
kihívásokat és új szituációkhoz is tudnak alkalmazkodni. 
Akik még nem rendelkeznek a tagozaton megkívánt nyelvtudással, jelentkezhetnek 
az iskola előkészítő osztályába, ahol német nyelvtudásukat biztos alapokra 
helyezhetik. 
 

• Kétnyelvű német nemzetiségi ág (gimnázium) 
 
Ezen a képzési ágon az MNÁMK-ban hagyományosnak számító kétnyelvű 
nemzetiségi képzés folyik. A tantárgyak egy részét (német nyelv és irodalom, 
történelem, földrajz, nemzetiségismeret) a diákok német nyelven tanulják. Ezért a 
tagozatra való felvétel feltétele a német nyelv megfelelő szintű ismerete. Akik még 
nem tanulták a német nyelvet, illetve tudásuk még nem kellően alapos, őket várjuk 
iskolánk előkészítő osztályába, ahol német nyelvtudásukat biztos alapokra 
helyezhetik. 
A 11. évfolyamtól emelt szintű érettségire történő felkészítést biztosítunk a diákok 
által választott tantárgyakból.  
Mivel iskolánk nemzetiségi gimnázium, ezért tanulóink az érettségi vizsgán németből 
eredménytől függően középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgát szerezhetnek. Az iskola 
szervezésében ingyenes egynyelvű, nemzetközi német nyelvvizsgát (DSD-II.) 
tehetnek a 12.-es diákok, amely államilag elismert felsőfokú C típusú 
nyelvvizsgával egyenértékű. Mindez és a magas színvonalú angol nyelvoktatás 
eredményeként megszerezhető második nyelvvizsga plusz pontjai egyedülálló 
lehetőséget nyújtanak a felsőoktatási intézményekbe történő felvételre. 
 
 

• Technikumi képzés (9-13. osztály): turisztika szakirány 
 
Technikumi osztályainkba azokat a diákokat várjuk, akik már tanultak németül az 
általános iskolában és érdeklődnek az idegenforgalom iránt. A sikeres érettségi 
vizsgához, a szakképesítés megszerzéséhez, majd az idegenforgalom és egyéb 
területeken történő továbbtanuláshoz, elengedhetetlen a nyelvtudás, az alkalmazás 
szintű informatikai ismeretek megszerzése.   
Technikumi képzésünk súlypontjai: 

• 9. osztálytól szakmai tárgyak turisztika szakiránnyal 

• Német és angol nyelv oktatása – középfokú nyelvvizsgák szerezhetők az 
érettségi vizsgával 

• Ingyenes egynyelvű DSD Pro nemzetközi szakmai német nyelvvizsga és 
DSD-II. felsőfokú nemzetközi német nyelvvizsga az iskolában 

• Turisztikai technikus szakma (azonosító szám: 5 1015 23 07) Turisztikai 
szervező szakmairánnyal  
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Az MNÁMK gimnáziumában és technikumában folyó képzés további jellemzői: 
 

• Középpontban a képességfejlesztés: A középiskola valamennyi 
képzési ágára jellemző, hogy az oktatás során a tanulók lexikai ismereteinek 
bővítése mellett olyan képességek és készségek fejlesztésére is törekszünk, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a diákok bonyolult összefüggéseket 
felismerjenek és értelmezni tudjanak. Az országban egyedülálló módon 
módszertani és digitális eszköztárat (Methoden- und Mediencurriculum) 
fejlesztett ki az intézmény tantestülete, amelynek alkalmazásával a diákokat 
felkészítjük arra, hogy a dinamikusan változó világ kihívásainak mindenkor 
megfeleljenek.   

• Az iskola külföldi iskolákkal kiépített kapcsolatrendszere nyugati és 
keleti irányban egyaránt kiterjedt. Ezekkel, valamint ösztöndíjakkal, 
projektlehetőségekkel élve, tanulóink német és angol nyelvterületeken 
tölthetnek hosszabb-rövidebb időt, s ott elmélyíthetik nyelvi ismereteiket.  

• A középiskolai képzés során gondot fordítunk arra is, hogy a 
magyarországi németség hagyományait megismerjék és különböző 
rendezvényeken, projektek során megélhessék tanulóink. Eredményesen 
működik iskolánkban a hagyományőrző néptánccsoport, az énekkar és a 
színjátszó kör is. 

• A központ modern létesítményei kiváló sportolási lehetőséget 
nyújtanak a fiatalok számára a mindennapos testnevelés és az iskolai 
diáksport egyesület által biztosított keretek között.  

• A diákélet szervezésében meghatározó szerepet vállal az iskolai 
diákönkormányzat. 

• Tanulóink második idegen nyelvként az angolt sajátíthatják el. A 
tantervbe beépítettük a nyelvvizsgára felkészítést. A Magyarországi Németek 
Általános Művelődési Központja akkreditált vizsgahely, ahol diákjaink az 
állami nyelvvizsga bizonyítványt angolból is megszerezhetik.  

• Ugyancsak az intézmény keretén belül ingyenesen vizsgázhatnak azok, 
akik a Németországi Szövetségi Köztársaság Kultuszminiszteri Konferenciája 
által szervezett és jóváhagyott Német Nyelvi Diplomát szeretnék 
megszerezni (Deutsches Sprachdiplom II.), amely arra jogosítja a diplomával 
rendelkezőket, hogy bármely német nyelven oktató egyetemen – egyébként 
kötelező – nyelvi felvételi nélkül folytathassák tanulmányaikat. 

• A középiskolába felvett diákok számára kollégiumi elhelyezést tudunk 
biztosítani. 
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A kollégiumi életről 
 

Kollégiumainkban férőhelyet biztosítunk az 

intézményünkbe járó tanulók számára. 

Zuhanyzós szobákkal várjuk a diákokat. Wifi, 

kölcsönözhető lap-topok, kerékpárok, 

számítógéppark, zeneszoba, LCD televíziókkal 

felszerelt társalgók, konyha, mosóhelyiség 

szolgálja a diákok kényelmét. A hangsúlyt a tanulmányi munkára helyezzük. Nyolc 

tanulócsoportban dolgozunk. A kötelező 

szilenciumok mellett lehetőséget biztosítunk 

korrepetálásra, felzárkóztatásra, tehetséggon-

dozásra. Hagyományos ünnepeink – Mikulás 

ünnepség, ballagás – mellett számos szabadidős 

programot kínálunk a diákoknak: szobafoci- és 

asztalitenisz bajnokság, röplabda, kosárlabda, 

kollégiumi zenekar, kézműves szakkör, filmklub, sokféle német nemzetiségi program 

várja a szabadidejüket hasznosan eltölteni kívánó tanulókat.  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

Kód: 0001 Nemzetiségi nyelvi előkészítő osztály („Nulladik osztály”) 

 
Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 
 

 

Kód: 0002 Kétnyelvű német nemzetiségi tagozat (C osztály) 

 
 Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 
 

 

Kód: 0003 Nemzetiségi technikum, turisztika szakirány (D osztály) 

 
Felvételi vizsga nincs, pontok számítása általános iskolai eredmény alapján 
 

 
Külföldi Német Iskola - Hatosztályos gimnáziumi képzés 
Felvétel: közvetlenül az iskolában történik a jelentkezési lap 2022. 
december 9-ig történő beküldésével, ami az alábbi oldalon található: 
www.mnamk.hu/beiskolazas 
A felvételről a Külföldi Német Iskola igazgatója dönt. 
Az általános iskolákat mi értesítjük a diákok felvételéről. 
 
Külföldi Német Iskola - Négyosztályos gimnáziumi képzés 
Felvétel: közvetlenül az iskolában történik a jelentkezési lap 2022. december 
9-ig történő beküldésével, ami az alábbi oldalon található: 
www.mnamk.hu/beiskolazas 
A felvételről a Külföldi Német Iskola igazgatója dönt. 
Az általános iskolákat mi értesítjük a diákok felvételéről. 
 

A pontszámítás rendje a felvételi eljárásban 
 
A felvétel pontjainak számítása a nyelvi előkészítő osztályban, a nemzetiségi gimnáziumi 
(C osztály) és a technikumi ágon (D osztály) alábbi rendszer szerint történik:  
A hozott pontokat a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi osztályzatai alapján számítjuk. 
A következő tantárgyak eredményeit vesszük figyelembe: magyar nyelv, magyar irodalom, 
német nyelv vagy valamilyen idegen nyelv, matematika, történelem, fizika vagy kémia. 
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tantárgyi felmentéssel jelentkezők esetén 
arányos pontszámítást alkalmazunk. 
A pontszámítás nem vonatkozik a Külföldi Német Iskola képzési ágaiba történő 
jelentkezésre. A jelentkezési lap beadását követően felvételi beszélgetésre hívjuk meg az 
érdeklődő tanulókat. 
 
Szeretnénk segíteni Önöket a megalapozott döntéshozatalban, hogy iskolánk melyik ága 
nyújtja a legmegfelelőbb képzést gyermek számára. Ezért mind a hatosztályos mind a 
négyosztályos német-magyar, a nemzetiségi képzési ág, valamint a technikumi osztályba 
jelentkezők számára nyelvű orientációs beszélgetést szervezünk decemberi nyílt napunkon, 
illetve a felvételi folyamat részeként 2023 márciusában. 

 

http://www.mnamk.hu/beiskolazas
http://www.mnamk.hu/beiskolazas
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A jelentkezés módja és egyéb információk 
 
Iskolánk nem vesz részt a felvételi eljárást megelőző országos közös írásbeli 
vizsgafolyamatban.  
 

Jelentkezés módja: 
Az érdeklődő diákok a nyelvi előkészítő osztály, a nemzetiségi gimnáziumi és a 
technikumi ágra az általános iskolában beszerezhető, kitöltött JELENTKEZÉSI 
LAP- pal jelentkezhetnek iskolánkba.  

 

Ennek feladási határideje: 2023. február 22. 
 

Nyílt tanítási órák: 2022.november 17. csütörtök 
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztráció és részletes program 

november elejétől az iskola honlapján (www.mnamk.hu) lesz elérhető. 
 

Nyílt Nap 
2022. december 3-án /szombat/ délelőtt nyílt napot szervez 

az MNÁMK bajai intézménye. 
 

Minden érdeklődő hatodikos, hetedikes, nyolcadikos tanulót és szüleiket várjuk 
egy találkozásra, melynek során első kézből szerezhetnek információt 
programunkról, az iskolai életről, a felvételi feltételekről! 
 

A nyílt nap programja: 

• 8 órától meglepetés program érdeklődő diákoknak 

• 9 órától általános tájékoztató a tagozatokról és a kódszámokról, a felvételi 
rendjéről. Előadók: Nuberné Honti Ivett és Peter Stübler 

• 9 óra 45 perctől lehetőség van német nyelvű orientációs beszélgetésre. 

• 10 órától óralátogatási lehetőség. 
 

A részletes programot az iskola honlapján tesszük közzé 
(www.mnamk.hu) 2022. november közepétől. 

 
A találkozásig kövessék nyomon az iskola honlapján a beiskolázási információkat, 
illetve forduljanak hozzánk bizalommal telefonon: Nuberné Honti Ivett (igazgató), Ruff 
Terézia (gimnázium ig. h.), Eperjesiné Fehér Teréz (technikum szakmai ig.h.) tel:+36 
79/520-936 / gimnázium titkárság. 
 

                
         Peter Stübler Nuberné Honti Ivett 
A Külföldi Német Iskola igazgatója MNÁMK Egységes Iskola igazgató 


