
 1 / 11 
 

032460 

Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. 

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA 

Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvényvégrehajtásáról 

rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi 

adatokkal rendelkezik. 

1. Intézmény adatai 

 OM azonosító: 032460 

 Intézmény neve: Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

 Székhely címe: 2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141. 

 Székhelyének megyéje: Pest 

 Intézményvezető neve: Török Csaba 

 E-mail címe: igazgato@prohaszka-budakeszi.hu 

 Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2021.11.04. 

 

 

 

Ellátott feladatok: 

-8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 
 

2. Fenntartó adatai 

 Fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye 

 Fenntartó címe: 8000 Székesfehérvár, városház tér 5. 

 Fenntartó típusa:  egyházi jogi személy 

 Képviselő neve: Spányi Antal 

 Telefonszáma: +36 (22) 510-694 

 E-mail címe: visine.katalin@szfvar.katolikus.hu 
 

3. Az intézmény működő feladatellátási helyei 

001 – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium (2092 Budakeszi, Széchenyi utca 141.) 

Ellátott feladatok: 

-8 évfolyamos gimnáziumi nevelés-oktatás 

4.Intézmény statisztikai adatai 

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032460 

 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=032460
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Az intézmény feladatellátási helyének kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből 

 

001 – Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032460&th=001 

 

 

5. Általános adatok 

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató: 

 

1. A felvételi lehetőség 

Minden tanévben két 5. osztályt indítunk. 

 - Telephelyi kód: 001 Tagozatkód: 1111 - 8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzés, idegen 

nyelvi specializációval (5-12. évfolyam) - Tanult első idegen nyelv: német 

- Telephelyi kód: 001 Tagozatkód: 2222 - 8 évfolyamos nappali rendszerű gimnáziumi képzés, idegen 

nyelvi specializációval (5-12. évfolyam) - Tanult első idegen nyelv: angol 

Iskolánk az 5. évfolyamra jelentkezőknek szervez központi írásbeli vizsgát. A vizsgára való jelentkezés határideje: 

2021. december 3. (péntek)  

Vizsga időpontja.2022. január 22-án (szombat) 10 órától.  

 Pótló írásbeli vizsga (5. osztályba jelentkezőknek) 2022. január 27-én (csütörtök) 14 órától. 

Felvételi jelentkezési lapok beadási határideje: 2022. február 18. 

Szóbeli meghallgatás időpontja: 2022. március 5. 

Szóbeli meghallgatás pótnapja: 2022. március 10. 

Felvétel rendje iskolánk honlapján részletesen olvasható: www. prohaszka-budakeszi.hu 

  

2.Beiratkozásra meghatározott idő: 2022. június 20-24. 

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: 

Engedélyezett osztályok száma: 16 

Engedélyezett csoportok száma évfolyamonként: 2 

 

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre 

megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési 

feltételeket is: 

3. Térítési díj 

Az ebéd díjfizetésének időpontjait az intézmény az éves programjában rögzíti, valamint közzéteszi az iskola 

honlapján. Az aktuális díjak összegéről az ezt megelőző héten a gazdasági osztály a honlapon, illetve a 

hirdetőtáblákon keresztül értesíti a diákokat. A díjbefizetést diákjaink egyénileg végzik a gazdasági osztály 

munkatársainál, akik igazolják az adott összeg átvételét. 

 

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=032460&th=001
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Az ebéd ára:  

Teljes ár: 520 Ft/nap 

50 % : 260 Ft/nap 

 

Kivételt jelentenek ez alól a törvényben meghatározott jogcímeken kedvezményes étkezésre jogosult 

tanulók. 

A Prohászka Ottokár Alapítvány a rászoruló tanulók részére szülői kérésre támogatást nyújthat. 

Tandíj nincs. 

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: 

Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az 

érettségi vizsga, valamint  iratmásodlatok  térítési díj összegét a Kormányrendelet részletesen 

szabályozza. 
 

Egyéb díjak:  

Az egyenruha és testnevelés felszerelés beszerzését az aktuális áraknak megfelelően továbbadott 

szolgáltatásként biztosítja az iskola. 

 

4. A Fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelése nyilvános megállapításai 

és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - 

vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános 

megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai 

Időpont Az ellenőrzést 

végezte 

Az ellenőrzés tárgya  

 

Az ellenőrzés eredménye 

2002. 02. 20-22. KPSZTI Komplex intézményi értékelés Mindent rendben találtak 

2006.12.09. KPSZTI Komplex intézményi értékelés 
Az iskola a vizsgált 

dokumentumoknak megfelelően 

működik. 

2011. 06.01. KPSZTI Komplex intézményi értékelés 
Az intézményt stabil működés 

jellemzi. 

2015.03. 12. 
Pest megyei 

Kormányhivatal 

Törvényességi ellenőrzés 

(alapító okirat és hatályos 

működési engedély szerinti 

működés ellenőrzése) 

Mindent rendben találtak. 

2016.11.29. EKIF Fenntartói értékelés 
A pedagógiai munkát és a 

gazdasági tevékenységet pozitívan 

értékelték. 

2017.02.14. EKIF Átfogó ellenőrzés 
Mindent a törvényi előírásnak 

megfelelőnek találtak. 

2017.04.06. OH Intézményvezetői tanfelügyelet 
Vezetői kompetenciák magas 

szinten érvényesülnek. 

2017.11.21. EKIF Fenntartói értékelés 
A pedagógiai munkát és a 

gazdasági tevékenységet pozitívan 

értékelték. 

2018.11.20. EKIF Fenntartói értékelés 
A pedagógiai munkát és a 

gazdasági tevékenységet pozitívan 

értékelték. 

2019.10.10. 
Pest megyei 

Kormányhivatal 

Törvényességi ellenőrzés 

(alapító okirat és hatályos 

működési engedély szerinti 

működés ellenőrzése) 

Mindent rendben találtak. 
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2020.11.19. EKIF Fenntartói értékelés 
A pedagógiai munkát és a 

gazdasági tevékenységet pozitívan 

értékelték. 

 

5. Az intézmény nyitva tartása: 6:00-20:00 

Tanítási szünetekben ügyeleti beosztási rend szerint tart nyitva 9.00 – 13.00-ig. 

Az iskolát munkaszüneti napokon zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való 

eltérésre – eseti kérelmek alapján – az intézményvezető adhat engedélyt. 

 

6. Az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, 

események időpontjai 

Alakuló értekezlet: 2021. augusztus 23.  10 h 

Javító vizsga: 2021. augusztus 26. 9 h 

Nyitó értekezlet: 2021. augusztus 31.  10 h 

Tanári Lelki nap: 2021. augusztus 27.  Lajoskomárom 

Tanévnyitó ünnepély: 2021. szeptember 1. 

Veni Sancte Egyházmegyei tanévnyitó: 2021. szeptember 2. 

A tanév első féléve: 2021. szeptember 1-től 2022. január 21-ig tart 

Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. 

I.félév vége: 2022. január 21. 

Félévi értesítők kiosztása: 2022. január 28. 

Őszi szünet: 2021. október 23 - november 1. 

Karácsonyi szünet: 2021. december 22. - 2022. január 2. 

Tavaszi szünet: 2021. április 14 - április 19.  

 

Szülői értekezletek időpontjai: 

2021. szeptember 8-9.              5-12. évfolyam, 

2022. január 31.             17h    5-6. évfolyam, 

2022. január 31.             18h    7-8. évfolyam, 

2022. február 1.             17h 9-10. évfolyam 

2022. február 1.             18h 11-12. évfolyam 

 

Szülői fórum: 

2021. november 29. 18h Szülői tájékoztató leendő 5. évfolyam számára 

 

Fogadó órák időpontjai:  

 

Heti fogadó órák (Honlapon közzétéve) 

2021. november 16-17.  

2022. április 25. 

 

Iskolánk nyílt napjai: 

2021. november 9-10. 

 

Tanítás nélküli munkanapok: 

2021. augusztus 27. Tanári lelki nap 

2021. szeptember 24. Szent Gellért nap 

2021. december 11. Tanári lelki nap (október 16-án ledolgozva) 

2021. december 20. Tanítás nélküli munkanap 

2021. december 21. Tanítás nélküli munkanap 

2021. december 22.–2022. január 02. Téli szünet  
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2022. február 17.–18.     Síszünet 

2022. április 14 – 19.  Tavaszi szünet 

 

Speciális tanítási nap: 

 2021. szeptember 4.  Kovász Veni Sancte, családi nap 

 2021. október 11-16. 30 éves jubileumi programok 

 

Gólyanap:  

 2021. augusztus 30.   

 

Szalagavató bál:  

 2021. november 26. 

 

Szülői bál:  

 2022. február 12. 

 

Felvételi:  

            OM intézkedése szerint. 

             2022. február 22-március 11. között felvételi hete 

 

Ballagás:  

2022. április 29. 

 

Tanévzáró - Te Deum: 

2022. június 15.   

 

Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás: 

 2022. június 15.  

 

 

Gólya nap (augusztus 30.) Nagy Edit 

Gólya nap (szeptember 30.) Nagy Edit 

NEK programok (szeptember 5-12) Bodnár Angelika 

Október 6. Aradi vértanúk emlékünnep Bodnár Angelika, Földváry Miklós, 12.a osztály 

30 éves jubileumi hét (október 11-16.)  Jámbor Erzsébet, Bilik János 

Október 23. (október 22.) emlékünnep Kovács András 

Szalagavató (november 26.) Tóth Márton, Balogh Dániel 

Szülői karácsonyi gála (december 16.) Bilik János, Szalóczy Dóra 

Karácsonyi ünnepség (december 17.) Szalóczy Dóra, Menyhei Éva 

Magyar kultúra napja (január 22.) Samu Györgyi 

Prohászka-bál (február 12.) Török Csaba ig., SZMK 

Farsangi projekt nap (február 16.) Nagy Edit, Balogh Dániel 

Kommunizmus  áldozatainak emléknapja (február 25.) Pelyachné Pingiczer Klára 

Egyházmegyei Kórustalálkozó (március 1.) Fodor András 

Március 15.  (március 11.) Polereczkiné Erdei Melinda, Szalóczy Dóra 

Prohászka nap (március 30.) Nagy Edit 

Holokauszt áldozatainak emléknapja (Április 20.) Pelyachné Pingiczer Klára 

Fenntarthatósági témahét (április 25-29) Balogh Andrea 

Ballagás (április 29.) Tóth Márton igh.  

Nemzeti összetartozás napja (június 3.) Nagy Edit 
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7. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó 

jogszabályok megtartásával 

 

Iskolánkban az alábbi pedagógiai-szakmai ellenőrzésekre került sor 

minősítési eljárás 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

minősítő vizsga 

(belső) 

gyakornokból PI 

  magasabb kategóriába 

lépett: 1 fő 

minősítő vizsga 

külső) 

gyakornokból PI 

   

pedagógus minősítés 

PI –ből PII 

magasabb kategóriába  

lépett: 4 fő 
 

magasabb kategóriába 

lépett: 4 fő 

alanyi jogon PII    

mester  

 

 magasabb kategóriába 

lépett: 1 fő 

mester szakértő 
 

 

 

magasabb kategóriába 

lépett: 1 fő 

 

8. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program 

iskolánk honlapján olvasható: www.prohaszka-budakeszi.hu 

 

9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége 

2020-2021. 

 Tantárgy, szakképesítés Végzettség 

1.  matematika, testnevelés egyetem 

2.  biológia, földrajz, természetismeret egyetem 

3.  testnevelés egyetem 

4.  matematika egyetem 

5.  hittan főiskola 

6.  magyar, hittan egyetem 

7.  angol egyetem 

8.  német egyetem 

9.  angol egyetem 

10.  ének, kórusvezető egyetem 

11.  hittan történelem egyetem 

12.  biológia, kémia, természetismeret egyetem 

13.  magyar egyetem 

http://www.prohaszka-budakeszi.hu/
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 Tantárgy, szakképesítés Végzettség 

14. fejlesztő pedagógus egyetem 

15. német, történelem egyetem 

16. művészettörténet, rajz egyetem 

17. magyar, olasz egyetem 

18. angol, kémia, természetismeret egyetem 

19. testnevelés egyetem 

20. magyar főiskola 

21. magyar, angol egyetem 

22. magyar egyetem 

23. angol egyetem 

24. testnevelés egyetem 

25. matematika főiskola 

26. német, történelem egyetem 

27. matematika, fizika egyetem 

28. fejlesztő pedagógus, történelem főiskola 

29. német, francia egyetem 

30. angol egyetem 

31. angol, földrajz, természetismeret egyetem 

32. angol, kémia, természetismeret egyetem 

33. német egyetem 

34. matematika, fizika, informatika egyetem 

35. technika és életvitel, rajz egyetem 

36. ének, kórusvezető egyetem 

37. matematika egyetem 

38. angol, könyvtár egyetem 

39. társastánc egyetem 

40. biológia, informatika egyetem 

41. kémia, biológia egyetem 

42. angol egyetem 

43. német, fizika egyetem 

44. német egyetem 

45. pszichológus egyetemi 
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10. A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és 

szakképzettsége 

munkakör  létszám státusz iskolai végzettség szakképesítés 

iskolatitkár 1 1 érettségi idegenforgalmi szakmenedzser 

iskolatitkár 1 1 érettségi  

laboráns 1 1 érettségi vegyipari technikus 

laboráns 1 1 érettségi  

rendszergazda 1 1 érettségi 
informatikai hálózatépítő és 

üzemeltető 

könyvtáros 1 0,75 érettségi 
középfokú könyvtári 

 

 

11. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei 

OKM eredmények 5 éves visszatekintésben 

időpont évfolyam 
kompetencia 

terület iskola átlag országos átlag 

  6. évfolyam matematika 1648 1486 

    szövegértés 1672 1494 

2016. május 8. évfolyam matematika 1751 1597 

    szövegértés 1740 1568 

  10. évfolyam matematika 1854 1641 

    szövegértés 1832 1610 

  6. évfolyam matematika 1616 1497 

    szövegértés 1670 1503 

2017. május 8. évfolyam matematika 1709 1612 

    szövegértés 1718 1571 

  10. évfolyam matematika 1833 1647 

    szövegértés 1766 1613 

  6. évfolyam matematika 1622 1499 

    szövegértés 1642 1492 

2018. május 8. évfolyam matematika 1754 1614 

    szövegértés 1726 1602 

  10. évfolyam matematika 1793 1647 

    szövegértés 1803 1636 
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  6. évfolyam matematika 1637 1495 

    szövegértés 1684 1499 

2019. május 8. évfolyam matematika 1780 1624 

    szövegértés 1773 1608 

  10. évfolyam matematika 1831 1670 

    szövegértés 1827 1661 

  6. évfolyam matematika   
    szövegértés   
2020. május 8. évfolyam matematika   
    szövegértés   
  10. évfolyam matematika   
    szövegértés   

 

 

 A nyelvi mérés eredményei  

2018/2019.tanév 

6.évfolyam Német Angol 

Átlag 81,33 95,10 

   

8.évfolyam   

Átlag 67 87,21 

 

2019/2020.tanév 

6.évfolyam Német Angol 

Átlag elmaradt elmaradt 

   

8. évfolyam   

Átlag elmaradt elmaradt 

 

2020/2021.tanév 

6.évfolyam Német Angol 

Átlag 79,57 78,91 

   

8. évfolyam   

Átlag 84,03 91,35 

 

 

NETFIT mérés eredményei olvasható: 

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php 

 

  

https://www.netfit.eu/public/pb_riport_int.php
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12. A tanulók le- és kimaradásával kapcsolatos adatok 

Okok 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Másik intézménybe távozott 5 15 11 

Betegség miatt jogviszonya 

megszűnt 

- - - 

Külföldön tanul 

jogviszonya szünetel 

3 3 3 

Visszament külföldre - 1 1 

Külföldre költözött - -  

Magántanuló 

nincs a létszámban 

1 - 1 

Vendégtanuló 1 6 7 

 

 

13. Az érettségi vizsgák átlageredményei 

érettségi éve átlageredmény 

2018. június 4,57 

2019. június 4,55 

2020. június 4,50 

2021. június 4,40 

 

 

14. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

A szakkörök, sportkörök, tehetséggondozás és felzárkóztatás lehetőségei honlapunkon olvasható: 

www.prohaszka-budakeszi.hu 

 

15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait a Pedagógia Program rögzíti: 

• Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 

percet vehet igénybe egy tantárgyból. 

• A napi felkészülés otthoni (tanulószobai) ideje nem lehet több 1,5-2 óránál. 

• Témazáró dolgozatból egy nap kettőnél több nem íratható! A témazáró dolgozatok idejét a 

tanmenetben is rögzíteni kell. 

 

 

16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti 

vizsgák tervezett ideje 

A iskola honlapján (www.prohaszka-budakeszi.hu)  közzétett Pedagógiai Program 1.10.4. pontja 

(35.oldaltól – 39.oldalig) 

A belső vizsgák időpontját minden tanév elején meghatározzuk, és az éves munkatervbe beépítjük. 

 

 

http://www.prohaszka-budakeszi.hu/
http://www.prohaszka-budakeszi.hu/
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17. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma 

5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b 9.a 9.b 10.a 10.b 11.a 11.b 12.a 12.b 

36 36 36 36 36 36 35 36 31 35 35 35 36 35 27 35 

Összlétszám: 556 fő 

+ 3 fő külföld – nincs a létszámban 

+ 2 fő egyéni munkarend szerint tanul – nincs a létszámban 

+ 3 fő vendégtanuló – nincs a létszámban 

 


