
 

 

 

Kedves Leendő Tanítványunk, Tisztelt Szülők! 

 

 Örömmel regisztráltuk a hozzánk érkezett jelentkezési lapokat. Az alábbiakban tájékoztatni 

kívánjuk Önöket a felvételi eljárás egyes fázisairól. 

1. Az írásbeli vizsga Helye: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. 

 Ideje:  2019. január 19. (szombat) 10.00-10.45 magyar nyelv, 11.00-11.45 

 matematika 

 Gyülekezés:  9.30 - 9.55 között a gimnázium „D” épületében kijelölt teremben.   

  A pontos terembeosztást a helyszínen tesszük közzé. 
 

AZ ÍRÁSBELI MEGKEZDÉSÉHEZ FELTÉTLENÜL SZÜKSÉG VAN A TANULÓ VALAMELY  

FÉNYKÉPES IGAZOLVÁNYÁRA (PL. DIÁKIGAZOLVÁNY, SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY, ÚTLEVÉL). 
 

2. Az írásbeli dolgozatok megtekintésére és az eredményekről szóló igazolások átvételére 2019. 

január 24-én (csütörtökön) 8.00-16.00 óra között van lehetőség a gimnázium „A” épületében. A 

javítással kapcsolatban – a javítási útmutatótól való eltérés esetén – észrevételt lehet tenni 2019. január 

25-én 16.00 óráig az iskola titkárságán egy formanyomtatványon.   
 

3. Jelentkezés a hat, a négy és egy+négy évfolyamú gimnáziumi képzésre: 

Az írásbelire történt jelentkezés, az azon való részvétel nem pótolja a gimnáziumi felvételi jelentkezési 

lap beadását. A középfokú felvételi eljárásban a felvételi lapok kitöltését a 8. évfolyamosok számára a 

jelentkező általános iskolája végzi. A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők csak a KIFIR elektronikus 

felületén található adatlap kitöltő program segítségével jelentkezhetnek gimnáziumunkba.1 
 

a) Jelentkezési határidő a hat évfolyamú gimnáziumi képzésre: 2019. február 18. Eddig kell 

elküldeni a „Jelentkezési lap”-ot intézményünkbe, a „Tanulói adatlap”-ot pedig a győri Felvételi 

Központba. A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára program 2019 

januárjában lesz elérhető az OH honlapján (a linket a gimnázium honlapjára is kitettük). Felhívjuk a 

figyelmüket, hogy a kézzel kitöltött felvételi lapok befogadására nincs lehetőségünk, ezért NE 

HASZNÁLJÁK az interneten különböző honlapokon megtalálható, korábbi tanévi felvételi 

lapokat, nyomtatványokat! 
 

A kinyomtatott jelentkezési lap iskolába benyújtandó példányához kérjük csatolják az ellenőrző 6. 

évfolyam félévi érdemjegyeiről szóló oldalának másolatát, illetve az ötödikes év végi bizonyítvány 

másolatát.  

b) Jelentkezési határidő a négy, illetve egy+négy évfolyamú gimnáziumi képzésre: 2019. február 

18. Eddig kell elküldeni a „Jelentkezési lap”-ot intézményünkbe, a „Tanulói adatlap”-ot pedig a győri 

Felvételi Központba. A felvételi lapok kitöltését a 8. évfolyamosok számára a jelentkező általános 

iskolája végzi. 
 

4. Szóbeli felvételi (csak a négy, illetve egy+négy évfolyamú képzésre jelentkező tanulókat 

érinti) 

A 8. évfolyamosoknak szóbeli felvételi vizsgán is részt kell venni. Ennek tantárgya az intézményünkben 

megjelölt képzéstől függ.  

Felvételi tárgyak: a tanulóknak iskolánkban a megjelölt tagozatnak megfelelő tantárgyból kell 

szóbeli vizsgát tenniük, annyi szóbeli vizsgát tesznek, ahány tagozatra beadják a jelentkezési 

lapjukat. 

 

                                                           
1 A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola gimnáziumi honlapján a 

https://kossuthgimn.unideb.hu/hu/informaciok-felvetelihez-2019 útvonalon minden fontos információt megtalálnak a 

felvételi eljárással kapcsolatban. 



 

 

 

A tagozatokhoz tartozó kötelező szóbeli felvételi tárgyak a következők: 
 

(0103) nyelvi előkészítő tagozat:  angol nyelv 

(0104) gazdasági,  matematika 

(0105) jogi-kommunikációs tagozat:  magyar nyelv és irodalom 

(0106) műszaki tagozat: matematika 

(0107) orvosi-gyógyszerészeti tagozat: biológia-kémia  
 

A szóbeli vizsgára a tanulókat a jelentkezési lap alapján mi osztjuk be a fenti szabályoknak 

megfelelően.  
             

A szóbeli meghallgatás időpontja iskolánkban: 2019. február 25-tól február 28-ig. 

A szóbeli pontos beosztását az iskola honlapján tesszük közzé. A vizsgán mindenképp szükség van az 

ellenőrzőre és fényképes igazolványra. Erre az alkalomra a diákok hozzák magukkal az országos 

versenyen elért döntős helyezésükről szóló dokumentumaikat. 
 

5. A felvételi eljárás értékelése 
 

a) hat évfolyamú gimnáziumi képzés 

Általános iskolai eredmények: (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv és egy 

választott természettudományos tantárgy 5. oszt. év vége; 6. oszt. félév alapján)         100 pont 

Központi írásbeli vizsga: magyar nyelv                             50 pont 

  matematika         50 pont 

  összesen        200 pont 

b) négy, illetve egy+négy évfolyamú gimnáziumi képzés 

Az általános iskolai eredmények:   50 pont 

(Minden tagozaton a következő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

egy idegen nyelv, egy választott természettudományos tárgy. Minden esetben a 7. osztályos 

tanév év végi és a 8. osztályos tanév félévi osztályzatait vesszük figyelembe.)                                                                 

Központi írásbeli vizsga:  magyar nyelv:  50 pont 

  matematika:  50 pont 

Szóbeli vizsga:    50 pont 

  Összesen:  200 pont 
 

 Az iskolánkba jelentkező összes diákot a felvételi összpontszámuk alapján rangsoroljuk. Ez az 

úgynevezett ideiglenes felvételi jegyzék. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala: 

2019. március 18. Megtekinthető az iskola honlapján és az iskolában is. 

2019. március 21-22. között lehetőség van a tanulói adatlapon a jelentkezés sorrendjének módosítására. 
 

A felvételi eljárás eredményéről 2019. április 30-ig küldünk értesítést. 
 

6. Tanulói kód 

A felvételi eljárás eredményeinek közzétételekor nem fogjuk szerepeltetni a tanulók nevét, hanem tanulói 

azonosítókat alkalmazunk.  
 

Debrecen, 2019. január 3.  

   

    Szívélyes üdvözlettel 

 


