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A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum  

tájékoztatója a felvételivel kapcsolatos technikai tudnivalókról 

 

 

I. Központi írásbeli vizsga  

       (2021. január 23. szombat) 

 

A Jelentkezési lap középiskolába történő beérkezésének határideje: 2020.12.04. 

 

Az általános iskolák által összegyűjtött, kitöltött jelentkezési lapokat - a jelenlegi járványügyi 

helyzetre való tekintettel - postai úton várjuk az iskola címére: Medgyessy Ferenc Gimnázium és 

Művészeti Szakgimnázium, 4031 Debrecen, Holló László stny. 6.sz. 

 

Egyénileg jelentkező (a jelentkező külföldi iskolával áll tanulói jogviszonyban, vagy a tanuló 

magyarországi középiskola 8. osztályos tanulója) részére letölthető jelentkezési lap: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap9

68evf.pdf 

A Medgyessy Ferenc Gimnázium csak a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz szervez 

központi írásbeli vizsgát. 

Figyelem! 6 évfolyamos tehetséggondozó osztályunkba - 7. évfolyamra történő 

beiskolázáshoz - nem szervezünk központi írásbeli vizsgát.  

Minden hozzánk forduló 8-os tanuló jelentkezését kötelesek vagyunk fogadni, ezért a felvételizők 

erről külön postai értesítést nem kapnak. Nem kötelező abban a középiskolában megírni a 

központi írásbeli felvételit, ahová később ténylegesen jelentkezni szeretne a tanuló.  

Az írásbeli vizsga az úgynevezett Értékelő lap átvételével zárul, melynek – az általános iskola 

részéről hitelesített - fénymásolata a szóbeli/gyakorlati felvételire történő jelentkezési laphoz 

csatolandó.  

Az írásbeli vizsga napját megelőző kb. 3. napon a honlapunkon megtalálható lesz a tanulók 

tantermekbe történő beosztása. Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a központi írásbeli vizsga 

szervezésével kapcsolatos információkat, tájékoztatókat is. 
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BTMN/SNI 

A központi írásbeli vizsga letételére vonatkozólag a BTMN/SNI-s tanulók a szakvéleményben 

leírt kedvezményeket az alábbi módon vehetik igénybe: 

A jelentkezési laphoz csatolni kell: 

1. A szülő/gondviselő kérelmét, melyben megnevezi azokat a kedvezményeket, amit 

szeretne érvényesíttetni. Ezek csak olyan kedvezmények lehetnek, amelyek az érvényes 

szakvélemény alapján megilletik a tanulót pl.: időhosszabbítás, eszköz használata (pl: 

számológép), az értékelési rendszer egy részlete alóli mentesítés. Nagyon fontos: a 

központi írásbeli vizsga alóli felmentés az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem 

kérhető. 

2. Érvényes szakértői vélemény fénymásolatát  
Érdemes tájékozódni: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KIFIR_SNI_tajekoztat

o_09.02.pdf 

 

 

II. Szóbeli/gyakorlati felvételi vizsga: 2021. március 03-04-05. 

A jelentkezéshez ki kell tölteni és legkésőbb 2021. február 19-ig eljuttatni: 

1. Jelentkezési lapot (beküldendő: a gimnázium címére) 

2. Tanulói adatlapot (beküldendő a győri felvételi központba pontos cím megtalálható az 

adatlapon) 

Mindkét lapon a személyi és egyéb adatok mellett ki kell tölteni a középiskola  

 feladatellátási hely kódját, mely a Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti 

Szakgimnázium és Technikum esetében: 001, valamint a  

 tanulmányi terület kódját, mely tagozatonként különböző. A tanulmányi terület kódok 

megtalálhatók iskolánk honlapjának felvételi tájékoztatójában (2020/2021-es tanév 

felvételi eljárása).  
http://www.mfg.nhely.hu/STB/2020_2021_felveteli_szabalyzat.pdf 

Kérjük, hogy nagy figyelmet fordítsanak a tanulmányi terület kódjának helyes kitöltésére, mert 

ez alapján történik a tanuló felvételi vizsgára történő beosztása.  
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8-os magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban álló tanuló esetében: 

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a 

jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot a tanuló általános iskolája továbbítja a megfelelő 

helyekre. 

A pontszámok számítása 9. évfolyamra jelentkező felvételizők esetében: 

 Az általános iskola 5., 6., 7., év végi és 8. félévi osztályzatai az alábbi tantárgyakból: 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

matematika 

történelem 

idegen nyelv 

 A központi írásbeli felvételi eredménye (Értékelő lap) 

 A szóbeli/gyakorlati vizsgán kapott pontszám (kivétel: az általános tagozatra jelentkezők 

esetében, mivel ott nincs szóbeli vizsga) 

 

6 évfolyamos tehetséggondozó osztályba jelentkező tanuló  

jelentkezhet: 

 az általános iskola bevonásával (a jelentkezési lapot és a tanulói adatlapot a tanuló 

általános iskolája továbbítja a megfelelő helyekre) 

 az általános iskola közreműködése nélkül, ebben az esetben a tanuló úgynevezett egyéni 

jelentkezőnek számít (ezzel kapcsolatban további információ az Egyéni jelentkezés 

menete részben található). 

A Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikumba tehetséggondozó 

osztályába jelentkező tanulók részére nincs felvételi vizsga, értékelő lapot sem kell csatolni a 

jelentkezési laphoz. A felvételizők rangsorolása az általános iskolában szerzett érdemjegyek 

alapján történik. 

 

A pontok számítása a tehetséggondozó képzésre jelentkezők esetében: 

 5. év végi és 6. félévi eredmények 5 kötelező és 5 szabadon választható tantárgy 

esetében: 

 

Kötelező: 

magyar nyelv 

magyar irodalom 

matematika 
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történelem 

idegen nyelv 

 

(Összesen 20 érdemjegynek kell a jelentkezési lapon szerepelnie.) 

 

Tehetséggondozó képzésre jelentkezőknél pontazonosság esetén a városi tehetséggondozó 

programban való részvétel előnyt jelent. Ezt a jelentkezési lap megjegyzés rovatában feltüntetni 

szíveskedjenek. A jelentkezési laphoz kérjük a 6. osztály félévi értesítőjének fénymásolatát 

csatolni. 

 

 

Egyéni jelentkezés menete: 

 

Egyéni jelentkező pl.: 

 a magyarországi iskolával tanulói jogviszonyban nem álló tanuló,  

 magyarországi középiskola 8. évfolyamát végző tanuló,  

 hat évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkező tanuló, aki az általános iskola 

közreműködése nélkül jelentkezik 

A felvételi lapok (jelentkezési lap és tanulói adatlap) kitöltése kizárólag elektronikus úton 

történhet:  

Egyéni jelentkezés során a felvételi lapokat (Jelentkezés lap és Tanulói adatlap) a jelentkezőnek, 

illetve a szülőnek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára 

létrehozott felületén kell előállítani. A felvételi lapok (jelentkezési lapot az iskola címére, tanulói 

adatlapot a győri felvételi központ részére) postára adását ebben az esetben a szülőnek önállóan 

kell elvégeznie.  

A postára adás határideje mindkét esetben legkésőbb: 2021. február 19. 

Az egyéni jelentkezők számára írt tájékoztatás elérhető: 

www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak  

A KIFIR elektronikus adatkitöltő programban a felvételi lapok kitöltésére kb. 2021. január közepétől 

lesz lehetőség. 

_______________________________________________________________________________ 

Kérjük, hogy a jelentkezési lapon minden esetben legyen feltüntetve a tanuló gondviselőjének 

telefonszáma. 
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Javasoljuk, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet az eljárás során elvégzendő teendőkre, és 

határidőkre, valamint alaposan tanulmányozzák iskolánk felvételi tájékoztatóját. 

A felvételi vizsgák után 2021. március 11-én a honlapunkon megtekinthető lesz – a tanuló oktatási 

azonosító száma alapján - az ideiglenes felvételi rangsor. 

 

Legfontosabb online tájékoztatási információk: 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_infor

macioi 

http://www.mfg.nhely.hu/STB/2020_2021_felveteli_szabalyzat.pdf 
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