
 

Duna utcai kisokos 

MTAG – AKKREDITÁLT KIVÁLÓ 

TEHETSÉGPONT 

(magyar sziget Pozsony szívében) 

Minden, amit az iskolánkról tudnod kell  

Az iskola elhelyezkedése, megközelíthetősége 

Iskolánk, amely 2020-ban ünnepelte megalapításának 70. évfordulóját, 

Pozsony történelmi Belvárosának szívében, a Duna utcán (Dunajská 13) 

helyezkedik el. Közel 150 éve épült impozáns iskolaépületünk 

műemlékvédelem alatt áll. A Mlynské Nivy buszmegállótól kb. 10 

percnyi gyaloglással elérhető; a Főállomásról (Hlavná stanica) pedig az 

1-es villamossal kb. 10 perc alatt lehet az iskola közelébe jutni. 

 

Az intézmény jellemzése 

Tanintézetünkben közös igazgatás alatt működik az alapiskola és a 

gimnázium, jelenleg a 11 alapiskolai és a 8 gimnáziumi osztályban több 

mint 400 diák tanul. Diákjaink nemcsak Pozsony megye iskoláiból, 

hanem a Nagyszombati, a Nyitrai, a Besztercebányai kerület 

intézményeiből érkeznek hozzánk: beutaznak a fővárosba, vagy a megye 

fenntartása alatt álló kollégiumokban vannak elszállásolva. Az oktató-

nevelő tevekénységet maximálisan kvalifikált tanári kar végzi: 26 tanár, 

iskolapszichológus, gyógypedagógus, speciális pedagógus, prevenciós 

és pályaorientációs tanácsadó-mediátor gondoskodik a diákságról. 

 

Az iskola küldetésnyilatkozata 

Az iskola küldetésnyilatkozatának legfontosabb gondolatai:  

„Jók között a legjobbnak lenni.” 

„Modern, kreatív és minőségi iskola, amely a sikeres életpályára készíti 

fel diákjait.” 



Az iskolaprofil 

Az iskola oktató-nevelő tevékenységét a kötelezően előírt elemeken 

kívül gazdagítja: 

- az etnográfia tanítása, amelynek része a néptáncoktatás. Diákjaink a 

pozsonyi táncegyüttesekben (Ifjú Szivek, Szőttes), valamint szülőhelyük 

tánccsoportjaiban vesznek részt táncoktatáson. Esetükben ez kiváltja a 

testnevelésórát és a művészet és kultúra tanóra látogatását; 

- a DunaStar diákvállalkozás, amely gimnáziumunkban közel 20 éve 

működik a JA Szlovákia Oktatási, Vállalkozásszervezési Alapítvány 

védnöksége alatt; 

- az informatikaoktatás keretén belül pénzügyi alapismereteket tanítunk 

diákjainknak; 

- az önkéntességet, a szolidaritást, a toleranciát mint fontos 21. századi 

kompetenciákat, emberi értékeket preferáló projektek és programok: 

Edinburgh Hercege Díj (DofE), Mentorprogram, Krókusz Projekt; 

- a kritikus gondolkodás fejlesztése, az iskolai mediáció, a 

konfliktusoldás, a lelki egészség, az önismeret, a kiégés témáival való 

állandó foglalkozás; 

- „zöld és kék iskola” – környezettudatos viselkedésre való nevelés. 

Színvonal a mérések és az önértékelés tükrében 

 Érettségi eredményeink  

 

o Írásbeli érettségi extern része  

 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

 OÁ IÁ OÁ IÁ OÁ IÁ OÁ IÁ OÁ IÁ 

magy. 
52,9 64,3 55,5 72,9 57,6 72,1 61,3 80,3 59,9 76,1 

szlov. 
45,6 59,9 48,6 64,9 43,8 57,2 47,1 64,8 52,8 75,4 

ang. 
68,2 70,5 63,7 68,6 68,4 72,7 63,4 69,6 61,7 70,9 

mat. 
45,7 70,8 54,3 65,8 45,9 55,7 57 45,4 51,6 62,2 

ném. 
53,8 50,0 55 59,0 

- - - - - - 

 

Az egyes tantárgyak esetében mért országos átlagot (OÁ) és a diákjaink 

által elért iskolai átlagot (IÁ) összevetve megfigyelhető, hogy minden 

tanévben szinte valamennyi tantárgyból jobban teljesítettünk az országos 

átlagnál (a félkövérrel szedett számadatok). 

o Írásbeli érettségi intern része 

 magyar szlovák angol német 

2014/15 75,2 74,6 76,7 77,5 

2015/16 76,4 75,8 78,9 82,1 

2016/17 67,4 73,5 80,5 - 

2017/18 77,1 75,3 76,8 - 

2018/19 76,2 75,7 85,9 - 

 



Ezen eredményeket nem tudjuk országosan mért számadatokkal 

összevetni, de azt megállapíthatjuk, hogy a 70-85% között mozgó 

eredmény nagyon jónak számít. 

 A 2019/20-as és a 2020/21-es tanévben a pandémia miatt az érettségi 

írásbeli és szóbeli része is elmaradt, a tanulók érettségi bizonyítványába 

az egyes tantárgyakból a meghatározott félévi, illetve évvégi jegyek 

aritmetikai átlaga került be. Diákjaink 10 tantárgyból kaptak jegyet, ezek 

átlaga a 2019/20-as tanévben 1,53, a 2020/21-es tanévben 1,39 volt. 

 Diákjaink továbbtanulási statisztikája 

Felsőoktatási intézménybe jelentkezett diákjaink az elmúlt 6 tanévben a 

következő arányban kerültek be a választott intézménybe: 

 felvettek aránya százalékban 

2015/16 96 

2016/17 98 

2017/18 92 

2018/19 91 

2019/20 95 

2020/21 90 

 

Diákjaink túlnyomó többsége szlovákiai és csehországi 

egyetemeken és főiskolákon tanul tovább, de évente többen 

folytatják tanulmányaikat pl. Angliában, Dániában, Ausztriában is. 

Magyarországi intézményt jóval kisebb arányban választanak 

végzőseink, mint a többi szlovákiai magyar gimnázium érettségizett 

diákjai – büszkék vagyunk erre, hiszen a szülőföldön folytatott 

tanulmányok nagy valószínűséggel eredményezik a szülőföldön 

maradást, ez pedig a magyarságunk megmaradásának alapfeltétele, 

záloga.

 SWOT-analízis 

Erősségeink:  

 

- az iskola előnyös elhelyezkedése 

- az iskola jó hírneve 

- ambiciózus és lelkes tanári kar 

- kiváló érettségi eredmények és továbbtanulási statisztika  

- tehetséggondozás – iskolánk a 2020/21-es tanévben 

AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT lett, valamint 

„kiváló teljesítményének elismeréseként és magas szintű 

munkája segítésének szándékaként” elnyerte a budapesti 

Semmelweis Egyetem partneriskolája megtisztelő címet  

- az oktató-nevelő tevékenység modernizációjára nyitott 

szellemiség 

- gondoskodás a speciális nevelési igényű diákokról, iskolánk 

„inkluzív sziget Pozsony szívében” 

- pszichológiai és nevelési, ill. pályaorientációs tanácsadás, 

prevenciós tevékenység 

- a szlovák nyelv oktatásának magas színvonala a főváros szlovák 

nyelvi közegében 

- országos és nemzetközi szinten kiemelkedő versenyeredmények 

- gazdag országos és nemzetközi projekttevékenység 

- tematikus évek (tolerancia, mediális nevelés, önkéntesség, 

kritikus gondolkodás, szociális érzékenység, digitális 

kompetenciák évei) 

- a toleranciára, az emberi jogok tiszteletére, a kritikus 

gondolkodásra, a konfliktusoldásra való nevelés (felmérések, 

tréningek, előadások) 

- környezet- és egészségtudatos nevelés (pl. véradások) 

 



- diákjaink önkéntes tevékenysége: Mentorprogram 

(gimnazistáink felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozása 

alsó tagozatos tanulókkal); önkéntes munka végzése az Ohel 

David Idősek Otthonában; gyűjtések, jótékonysági célból 

szervezett akciók a rászorulók megsegítésére  

- rendszeres részvétel az érettségi próbateszteléseken 

- az iskola életében aktívan részt vevő diákönkormányzat 

- rendszeresen megjelenő, nyomtatott és elektronikus formájú 

iskolaújság – Hangzavar, Lármafa 

- iskolarádió  

- az iskola hatékony láttatása a nyilvánosság számára: weboldal 

(www.mtag.sk); MTAG-os FB-profil 

(https://www.facebook.com/MTAG.Duna.utca); cikkek, 

tudósítások a médiában 

- szakkörök bő kínálata (köztük színjátszókör, médiakör, jóga, 

robotika) 

- művészeti képzés (ének, hangszerek, rajz) lehetősége – szerződés 

a Panenská utcai művészeti alapiskolával 

- iskolánk egyetemek gyakorlóiskolája (Comenius Egyetem, 

Konstantin Filozófus Egyetem, Selye János Egyetem) 

- gazdag sporttevékenység  

- magyar- és spanyolországi partneriskolák 

- európai tanulmányutak szervezése

Az iskola minősége, diákélet 

 

 Hagyományos rendezvények  

- gólyatábor augusztus végén jövendő elsőseink számára a DÖK 

szervezésében 

- tanévnyitó – tanévzáró az iskolaudvaron 

- szív napja (vérnyomásmérés, lépcsőfutó verseny, almaosztás) 

- koszorúzás a Kecske-kapui temetőben (aradi vértanúkra 

emlékezve) és a Medikus-kertben a Petőfi-szobornál március 15-

én 

- természetvédelmi nap  

- gimnazista elsősök avatása 

- Halloween-nap a DÖK szervezésében 

- diáknap a DÖK szervezésében 

- szalagavató  

- karácsonyi, Bálint-napi, húsvéti vásár (DunaStar és DÖK) 

- adventi tanulmányi kirándulások (Budapest, Bécs, Brünn) 

- karácsonyváró rendezvények a DÖK szervezésében 

- diákbál a 3. évfolyam szervezésében 

- holokauszt nemzetközi emléknapja 

- nyílt nap  

- magyar kultúra napja 

- sítúra az 1. évfolyam számára 

- úszótanfolyam a 2. évfolyam számára 

- gyűjtések (Nárciszok Napja, Biela pastelka, Hodina deťom) 

- költészet napja  

- ballagás  

- év végi osztálykirándulások 

 

 Rendhagyó - alkalmi rendezvények 

- rendhagyó órák (történelem-, magyar-, polgári nevelés stb.)  

- a Vekker Műhely foglalkozásai 

- OTP Ready pénzügyi képzés 

http://www.mtag.sk/


- Šoltés Napok a Comenius Egyetemen 

- Festival vedeckých filmov – tudományos filmek fesztiválja 

- Vedecká cukráreň – tudományos előadások, workshopok 

- Pályaorientációs, érzékenyítő, csapatépítő képzések, előadások 

(TANDEM, PONTIS Alapítvány, FutuReg PT) 

- Digitális Témahét 

- Versfolyam 

- Felvidéki Tehetségnap 

- Pozsony Főpolgármestere Díjának átvétele 

- Carissimi – érzékenyítő előadások 

- Több mint szomszéd programjai a pozsonyi Balassi Intézet 

szervezésében 

- magyarországi iskolák látogatásai 

- Kiss Ferenc Emléktorna 

 

 Általunk szervezett országos rendezvények 

- Kulcsár Tibor Szavalóverseny 

- Cogito Országos Esszéíró Verseny  

- Environmentális és Egészségvédelmi Napok – fotópályázat és 

előadások 

 

 Projektek: 

- ELOS-iskola – idegen nyelvi nemzetközi projekt 

- EPAS-iskola – Európai Parlament Nagyköveti Iskolája Projekt 

- Erasmus+ 

- Colegio Sagrada Familia Valencia Exchange program 

- Town Twinning – EU-s projektek 

- Educate Slovakia 

- Krókusz Projekt – az írországi HETI szervezésében 

- Girls Day (Lányok napja) – nemzetközi, interaktív, 

pályaorientációs programsorozat középiskolás lányok számára 

- Baťa Junior Achievement – Viac ako peniaze program 

- DofE – The Duke of Edinburgh's International Award 

- Kompetenciamérés 

- Červené stužky – AIDS-ellenes prevencióval foglalkozó 

országos projekt 

- NPoP II. – Segítő szakmák nemzeti projektje az inkluzív oktatás 

támogatására 

- Nadácia SPP – Partnerségi Támogatás Projekt – az inkluzív 

oktatás támogatására 

- Nemzeti Újrakezdés Program - Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 

interaktív táblák vásárlására és a pénzügyi intelligencia 

fejlesztésére 

- LIDL – Partnerségi Támogatás Projekt – IKT-eszközök 

adományozása 

- Čítame radi – az SZK Oktatási Minisztériumának projektje az 

iskolai könyvtár bővítésére 

- Nyílt iskola – Otvorená škola – Pozsony megye projektje az 

iskolai sport támogatására 

- CEEV Živica – EKO Alarm – szelektív hulladékgyűjtés az 

osztályokban 

- Tatranskí rytieri – környezetvédelmi projekt 

 

 Kulturális kínálat (színház-, múzeum-, mozi- és 

tárlatlátogatás) 

- 4 bérletes előadás a komáromi Jókai Színházban 

- budapesti színházlátogatások  

- pozsonyi színházlátogatások – szlovák nyelvű előadások (Malá 

scéna, Hviezdoslav Színház, Szlovák Nemzeti Színház) 

- angol nyelvű színházi előadások (Teatro Wüstenrot) 

- előadóművészek, színtársulatok fellépése az iskolában 

- író-olvasó találkozók 

- az Ifjú Szivek és a Szőttes előadásai 

- a Szlovák Filharmónia előadásai 

- mozilátogatások 

- részvétel a Jeden svet vetítésein 



- részvétel a Festival filmov o zdraví programon 

- Ekotopfilm - Envirofilm nemzetközi filmfesztivál a fenntartható 

fejlődésről 

- Szlovák filmek hete című rendezvény 

- Szlovák Nemzeti Múzeum és Szlovák Nemzeti Galéria tárlatai 

- Szlovákiai Magyarok Múzeuma kiállításai Pozsonyban 

- látogatás a Szlovák Rádióban 

 

 Kapcsolat partneriskolákkal 

- sportnap nálunk és a mosonmagyaróvári Kossuth Lajos 

Gimnáziumban 

- kapcsolat ápolása a budapesti Fazekas Gimnáziummal  

- közös projektek a spanyolországi, valenciai Colegio Sagrada 

Familia középiskolával 

 

Versenyek – tehetséggondozás  

Az előző tanévekben elért sikereinket, versenyeredményeinket – 

terjedelemi okokból – lehetetlen vállalkozás lenne ezen tájékoztató 

füzetke lapjain feltüntetni, ezeket honlapunkon, az alábbi linkekre 

kattintva tekinthetik meg: 

https://mtag.sk/versenyeredmenyek-2020-2021/ 

https://mtag.sk/eredmenyek-a-2019-2020-as-tanevben/ 

https://mtag.sk/dicsosegtabla-2018-2019/ 

https://mtag.sk/eredmenyek-a-2017-2018-as-tanevben/ 

https://mtag.sk/eredmenyek-a-20162017-es-tanevben/ 

https://mtag.sk/eredmenyek-a-20152016-os-tanevben/ 

Felvételi vizsgák a gimnáziumba 

A felvételi vizsgák első terminusának két időpontja: május 2. (hétfő) és 

május 9. (hétfő). A jelentkezőknek magyar nyelv és irodalomból, 

matematikából, valamint szlovák nyelv és szlovák irodalomból kell 

felvételi vizsgát írniuk. Az alábbi linken letölthetnek néhány 

mintatesztet: 

https://mtag.sk/felveteli-mintak/ 

Az idén is tudatában vagyunk a jelenleg felvételire készülő 

kilencedikesek komplikált helyzetének, hiszen bár a mostani tanévben 

talán többet voltunk jelenléti, mint távoktatásban, az elmúlt két tanévben 

viszont hónapokat töltöttünk a monitor előtt tanulva, ezért iskolánk újra 

ingyenes ONLINE FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐT hirdet mindhárom 

tantárgyból március végétől/április elejétől, amelyre a jelentkezőlapot 

időben elküldjük. Tanáraink ismertetik az érdeklődő tanulókkal a 

felvételi követelményeket, mintatesztek megoldására és a problémás 

tananyagrészek magyarázatára, ismétlésére is sor kerül majd olyan 

időkeretben, amilyenre a tanár megítélése és a bejelentkezett tanulók 

igényei szerint szükség lesz. És nem utolsósorban jövendő diákjaink 

megismerkedhetnek majdani tanáraikkal! 😊 Jelenlegi elsőseink 

értékelése alapján a tavaly első alkalommal megtartott előkészítők 

elérték céljukat mind az információátadás, mind a tananyagismertetés, 

mind a vizsgastressz csökkentése terén! 😊 Ugyanezt reméljük az idén 

is!

https://mtag.sk/versenyeredmenyek-2020-2021/
https://mtag.sk/eredmenyek-a-2019-2020-as-tanevben/
https://mtag.sk/dicsosegtabla-2018-2019/
https://mtag.sk/eredmenyek-a-2017-2018-as-tanevben/
https://mtag.sk/eredmenyek-a-20162017-es-tanevben/
https://mtag.sk/eredmenyek-a-20152016-os-tanevben/
https://mtag.sk/felveteli-mintak/


Távoktatás az MTAG-on 

Erősségeink között említettük iskolánknak az oktató-nevelő tevékenység 

modernizációjára nyitott szellemiségét, valamint az ambiciózus és lelkes 

tanári karunkat. Ezek a tényezők eredményezték azt, hogy már a 

pandémia okozta iskolabezárás után villámgyorsan hatékony távoktatási 

stratégiát és egységes rendszert tudtunk kialakítani és sikeresen 

működtetni. A távoktatás folyamán többször elégedettségi kérdőívben 

tudakoltuk a szülők és tanulóink véleményét a távoktatásról, a 

visszajelzésekre nagyon büszkék vagyunk, ugyanis tanáraink maximális 

erőbedobását, kompetenciáját, odafigyelését bizonyítják a számok. 

Nézzünk ezekből párat: 

- diákjaink 85-86%-a elégedettségét fejezte ki a távoktatási 

rendszerrel; 

- a tanároknak a diákokkal való kommunikációjával a válaszadók 

kb. 95%-a volt elégedett; 

- a tanulók több mint 90%-a válaszolta azt, hogy az osztályfőnök 

maximálisan odafigyelt rájuk, foglalkozott velük az 

iskolabezárás hónapjaiban; 

- egy-két tantárgy kivételével a távtanítást, az online órákat 

élményszerűnek, élvezhetőnek, érdekesnek tartotta a tanulók 55-

75%-a. 

Az idei tanév kezdetén reménykedtünk, hogy iskoláink visszatérnek a 

rendes „kerékvágásba”, és nem kell újra a távoktatás keretében 

megcsillogtatnunk azt, amit tanárok és diákok közösen megtanultunk a 

digitális kompetenciák terén, de sajnos tévedtünk… Hisszük viszont, 

hogy ezt a felhalmozott tudást és a beszerzett technikai eszközöket 

hatékonyan használhatjuk majd a tantermi oktatásban is, ezáltal 

diákjaink számára érdekesebbé, élvezhetőbbé, modernebbé válhat az 

oktatási folyamat.

 
Kedves Kilencedikesek! Irány az MTAG! 

Várunk Titeket szeretettel!  

  



Pozsonyi kollégiumok középiskolások számára  

A kollégium címe, honlapja/elérhetősége Ára Nemek szerinti 

elosztás 

Reggeli/ 

vacsora 

Ágyak 

száma 

Utazási idő az iskolába 

Dievčenský školský internát, Trnavská cesta 2 

821 08 Bratislava 

dmszs@chello.sk, vedenie@najinternat.sk 

Tel.: 02/5557 1290, 02/55563391 

http://najinternat.sk/ 

56 € csak lányoknak nincs 3, 4 4-es, 9-es villamossal 15 perc  

Dievčenský internát pri SOŠ kaderníctva a vizážistiky, 

Svätoplukova 2 

821 08 Bratislava 

janotkova@beautycare-study.sk 

Tel.: 02/21025910, 0911 29 15 40 

http://www.beautycare-study.sk/skolsky-internat/ 

50 € csak lányoknak nincs 2, 3 Gyalog 15 perc, 205-ös és 212-es 

trolival 10-15 perc  

Internát pri SOŠ technickej, Vranovská 4,851 02 Bratislava 

internat@sosvranovska.sk  

Tel.: 02/63838487, kl.31; 0910 513 089 

45 € Koedukált igen 2 80-as és a 88-as busszal 20 perc  

KRUPA DM - ŠKOLSKÝ INTERNÁT, Pekná cesta 4 

831 52  Bratislava,  

Tel.: + 421 2 44883706, 0950 579 128 

krupa-dm@krupa-dm.sk 

http://www.krupa-dm.sk/ 

60 € Koedukált nincs, de 

a közeli 

Hlinická 

utcán 

igen 

2, 3, 4 3-as, 7-es villamossal 25-30 perc  

Internát pri SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava 

sostar@sostar.sk 

Tel.: 02/48204214 

36/48 

€ 

Koedukált vacsora 

igen 

2 61-es és 63-as busszal; 4-es, 9-es 

villamossal 30-35 perc  

Internát pri SOŠ polygrafickej, Račianska 190, 835 26 

Bratislava 

hrabovska@polygraficka.sk 

https://polygraficka.sk/skola/ubytovanie/ 

Tel.: 02/4920 9259, 0903/259 781 

49,50 

€  

Koedukált igen 2 3-as villamossal 25-30 perc 

További információk találhatók Pozsony megye honlapján: https://bratislavskykraj.sk/stredna-pre-mna/skolske-internaty/ 
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