
 

 
 

Kedves Érettségiző! 
 

Ezúton értesítjük, hogy elfogadtuk jelentkezését az emelt szinten érettségizők térítésmentes Érettségi Vizsga-
előkészítő Hétvégéjére. A rendezvény szervezője a FISZ, társszervezője az ország vezető érettségi vizsga-
előkészítő szervezete, a DFT-Budapest - Kétszintű Érettségi Akadémia (szakmai analízisek). 
 
Kérjük, hogy az alábbiakat olvassa el figyelmesen, különös tekintettel a helyszínre és az időpontra. Mivel 
Ön a keretlétszám része, ezért megjelenésére mindenképpen számítunk!  
 
Időpont, helyszín: 2007. január 20-21. (szombat-vasárnap)  
ELTE Állam-és Jogtudományi Kar (V. kerület Egyetem tér 1-3.)    
Érkezés:  
Az első nap: legkésőbb 9.15-re! 
A második nap: legkésőbb 11.00-ra! 
 
Program:  
 
2007. január 20. (szombat) 
Bevezető előadás dr. Csikesz Tamás 09.30 - 11.00 
Magyar nyelv és irodalom - érettségi vizsga-tesztsor analízis dr. Csikesz Tamás 11.15 - 15.15* 
Matematika - érettségi vizsga-tesztsor analízis dr. Gerőcs László 11.15 - 15.15* 
Biológia - érettségi vizsga-tesztsor analízis dr. Szerényi Gábor 11.15 - 15.15* 

 
2007. január 21. (vasárnap) 
Történelem - érettségi vizsga-tesztsor analízis Borhegyi Péter 11.15 - 15.15* 
Kémia - érettségi vizsga-tesztsor analízis Czirók Ede 11.15 - 15.15* 
Fizika - érettségi vizsga-tesztsor analízis dr. Honyek Gyula 11.15 - 15.15* 
Angol - érettségi vizsga-tesztsor analízis Tóth Vera 11.15 - 15.15* 

 
* szünetekkel 
 
A pontos teremszámokat a rendezvény napján az aulában elhelyezett hirdetőtáblán olvashatja! 
 
 

A rendezvényen való részvétel feltétele legalább egy kiadvány megvásárlása a helyszínen, a regisztráció 
alkalmával 1.000 Ft értékben. (A kiadvány megvásárlása mindkét napon való részvételre jogosít!) 

 
 Felhívjuk megtisztelő figyelmét, hogy a szünetekben kedvezményes áron juthat hozzá a FISZ 
gondozásában megjelent lektorált érettségi szakkiadványokhoz magyar nyelv - és irodalom, történelem, 
matematika, kémia, , fizika, biológia, angol, német és közgazdaságtan tantárgyakból.  

 
Kérjük, hogy a regisztrációs ívet töltse ki, s azt feltétlenül hozza magával! 

 
 Bármilyen kérdése esetén hívja bátran a 061/473 0769-es vagy a 061/473 0770-es hivatali telefonszámot 
hétköznap 9 és 17 óra között. 
A rendezvényen való személyes találkozásban bízva, maradok tisztelettel:   
                                                                                                                                                                                    

          
                                   Dr. Csikesz Tamás        
                a FISZ elnöke  

 

1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 5., Telefon: (36-1) 473-0769, Fax: (36-1) 312-1515 



 
 

 
 

Ez a regisztrációs ív a rendezvényen való részvételre és az ott kapott tájékoztató anyagok 
átvételére jogosít! A rendezvényen kizárólag a pontosan kitöltött űrlap leadásával vehet részt, 

melyet a FISZ munkatársának kell átadnia! 
 

Regisztrációs ív – Térítésmentes Érettségi Vizsga-előkészítő Hétvége   

    

Név:…………………………………………………………………………………………………………… 

Kétszintű érettségi éve:……………………………………. 

Cím:.…………….…...……………………………………………………………………………………….. 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………….. 

Telefonszám (vonalas): ……………………………………………………………………………………… 

Telefonszám (mobil): ……………………………………………………………………………………….. 

Melyik középiskolába jár(t) (név és város………………………………………………………………….) 

Melyik szakcsoportba tartozó intézményben kíván továbbtanulni? (többet is megjelölhet) 

1. agrár  2. bölcsész 3. egészségügyi  4. gazdasági 5. informatikai  6. jogi  

7. műszaki 8. természettudományos   9. egyéb:………………………….  

Várhatóan tesz-e valamelyik tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát? Igen  Nem 

 Ha igen, melyik tárgyakból? Tantárgy 1………………………………………. 

     Tantárgy 2………………………………………. 

     Tantárgy 3………………………………………. 

 

Honnan szerzett tudomást a Hétvégéről? (több forrást is megjelölhet) 

Iskolai faliújság   Tanári tájékoztatás  Ismerős   „Egyenes út az egyetemre” újság 
www.fisz.hu    www.erettsegizo.hu       www.dft.hu   www.kepzeslista.hu  
Egyéb internetes oldal:………………    Országos Oktatási Hírlevél utcai szórólap  „Köznevelés” – oktatási hírmagazin 
Rádió (melyik:…………………………………………………….) 
Tv (melyik………………………………………………………..) 
Napilap (melyik:………………………………………………….) 
Egyéb módon (…………………………………………………..) 
 

 

 

Érdeklik-e Önt a FISZ ajánlásával a DFT-Budapest - Kétszintű Érettségi Akadémia keretén belül működő és 2007 

februárjában induló Intenzív Érettségi Vizsga-előkészítő Évfolyamok?           Igen Nem 

 

Szeretne-e írásos tájékoztatót kapni a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskoláról (BKF)?    Igen       Nem  

 

1065 Budapest, Bajcsy-Zs út 5., Telefon: (36-1) 473-0769, Fax: (36-1) 312-1515 


