
Földes Ferenc Gimnázium 
(a 2023/2024-es tanévi beiskolázás) 

 
 

1. A felvételi vizsgák jelentkezési határideje: 
 

2022. december 2. (péntek)-ig   jelentkezés a hat és a négy, illetve öt évfolyamos képzésre 

jelentkezők központi írásbeli felvételi vizsgájára 

 

2022. december 9. (péntek)-ig  az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása  

 

2023. február 22. (szerda)-ig  jelentkezés a nyolc évfolyamos, a hat évfolyamos, valamint a négy, 

illetve öt évfolyamos képzést folytató középiskolákba 

 

2. A felvételi vizsgák időpontjai: 
 
2023. január 20-21. (péntek, szombat)  az Arany János Tehetséggondozó Programba pályázó tanulók 

beválogatása és központi írásbeli felvételi vizsgája 

 

2023. január 21. (szombat) 10.00 óra  központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga 

valamennyi hat évfolyamos képzésre jelentkező számára 

    (Pótnap: 2023. január 31. (kedd) 14.00 óra) 

 

2023. január 21. (szombat) 10.00 óra  központi magyar nyelv és matematika írásbeli felvételi vizsga a 

négy, illetve öt évfolyamos képzésre jelentkezők számára 

    (Pótnap: 2023. január 31. (kedd) 14.00 óra)  

 

2023. március 4. (szombat) 8.00 óra  szóbeli meghallgatás a hat évfolyamos képzésre jelentkezők 

számára 

    (Pótnap: 2023. március 14. (kedd) 14.00 óra) 

 

2023. március 4. (szombat) 8.00 óra  szóbeli meghallgatás a négy évfolyamos (kémia, biológia) 

képzésre jelentkezők számára 

(Pótnap: 2023. március 14. (kedd) 14.00 óra)  

 

2023. március 11. (szombat) 8.00 óra   szóbeli meghallgatás a négy évfolyamos (speciális matematika, 

fizika) illetve öt évfolyamos (nyelvi előkészítő) 

  képzésre jelentkezők számára 

(Pótnap: 2023. március 14. (kedd) 14.00 óra) 

  

 

3. A nyílt napok tervezett ideje: 
2022. november 14. (hétfő) 8.00 órától elsősorban a vidéki érdeklődőknek; 

2022. november 15. (kedd) 8.00 órától elsősorban a miskolci érdeklődőknek. 
 

 

4. Szülői értekezlet  
A négy, illetve az öt évfolyamos képzés iránt érdeklődő szülők számára 

2022. november 14-én (hétfőn) 17.00 órakor. 

 

A hat évfolyamos képzés iránt érdeklődő szülők számára 

2022. november 15-én (kedden) 17.00 órakor. 



Hat évfolyamos gimnáziumi képzés 

 
Az intézmény neve:   Földes Ferenc Gimnázium 

Címe:     3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 5. 

OM azonosító:   029379 

Telefonszám:    46/508-459 

E-mail cím:    ffg@ffg.hu 

Honlap:    ffg.hu 

Intézményvezető:   Fazekas Róbert 

Pályaválasztási felelős:  Vass Iván igazgatóhelyettes 

 

Kollégiumi férőhely igényelhető. 

 

FIGYELEM! 

KÉT HAT ÉVFOLYAMOS OSZTÁLYT INDÍTUNK! 
 

 

A tanulmányi 

terület belső kódja 

Az 

évfolyamok 

száma 

A képzési formák 
Felvehető 

Osztály Fő 

0061 6 
Hat évfolyamos képzés 

(általános) 
1 30 

0062 6 

Hat évfolyamos speciális 

matematika tagozatos 

képzés 

1 30 

 

A hat évfolyamos gimnáziumi képzés az 1991/92-es tanévben kezdődött az iskolában. 

 

A speciális matematika tagozaton 9. évfolyamtól speciális matematika és emelt matematika 

csoportok kerülnek megszervezésre. Az emelt matematika csoportban lehetőség van az emelt 

óraszámú informatika orientáció választására. 

 

A hat évfolyamos általános képzés: 

 

A hat évfolyamos általános gimnáziumi képzés során a tanulók szaktárgyanként az általános iskolában 

elsajátított tananyagon alapuló, életkorukhoz igazodó oktatásban részesülnek, melynek célja az általános 

iskolai és a gimnáziumi tananyag közötti átfedések, ismétlések kiküszöbölése. Fokozottan hangsúlyt kap 

az esztétikai és az etikai nevelés, a széleskörű általános műveltség biztosítása, a tantárgyak közötti 

kapcsolatok megvilágítása és a hatékony idegennyelv-oktatás. A tanulók képességeiknek, érdeklődésüknek 

megfelelően a heti kötelező óraszámon felül szabadon választhatnak, a különböző tantárgyakból. 

 

A hat évfolyamos speciális matematika tagozatos képzés: 

 

A 2008/2009-es tanévben indult először a speciális matematika tagozat a hat évfolyamos képzésben. Az 

ország gimnáziumaiban a speciális matematika tagozat általában hat évfolyamos, ehhez kapcsolódott 

iskolánk. Mind a hat évfolyam során emelt óraszámban tanulhatják a diákok a matematikát, elsajátíthatják 

a logikus gondolkodás elemeit, gazdag matematikai ismeretekre tehetnek szert, ami a felsőoktatási 

továbbtanulásukhoz is nagy segítséget jelenthet.  
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A hat évfolyamos képzésben oktatott nyelvek: 
 

A hat évfolyamos képzésben a hetedik és a nyolcadik évfolyamon egy idegen nyelvet (angol vagy német 

nyelv), kilencediktől kezdve két nyelvet tanulnak a diákok. Az első idegen nyelv az angol vagy a német, a 

második az angol, német, francia, orosz nyelv valamelyike lehet. Egy adott nyelvből csak akkor indítunk 

csoportot, ha beiratkozáskor az adott nyelvet választók száma azt lehetővé teszi.  
 

Az érettségire felkészítés: 
 

Az iskola az alapóraszámban valamennyi tantárgyból vállalja a középszintű érettségire való felkészítést, 

amennyiben az óraszám eléri a középszintű érettségi választásához elegendő minimum óraszámot. A 

tagozaton, illetve az emelt szintű képzésen az adott tantárgyból az emelt szintű érettségire készítjük fel a 

diákokat. 

A 11. és a 12. évfolyamon tagozattól függetlenül választható a közép- illetve az emelt szintű érettségire 

felkészítő foglalkozásokon való részvétel legalább egy tantárgyból. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet 

(NAT2020) előírásai alapján kötelező és szabadon választható tantárgyi órákkal támogatjuk a sikeres és 

eredményes érettségi vizsgára készülést. 
 

A felvételi eljárás rendje a hat évfolyamos képzésre: 
 

A központi írásbeli felvételi vizsgára 2022. december 2. (péntek)-ig jelentkezhetnek a tanulók az erre a 

célra rendszeresített jelentkezési lapon. A központi általános felvételi vizsgára abba a középiskolába kell 

jelentkezni, ahol ezt a tanuló meg szeretné írni. A vizsga eredményét a megírás helyétől függetlenül minden 

iskola elfogadja. Ez a jelentkezés nem jelenti a középiskolába történő jelentkezést. A központi írásbeli 

vizsgára és a középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési 

lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 
 

A középiskolába 2023. február 22. (szerda)-ig kell jelentkezni az általános iskolások számára 

rendszeresített jelentkezési lapon. (A hat évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot az Oktatási 

Hivatalnak.) A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” másolatát kérjük a 

jelentkezési laphoz csatolni! 
 

Az írásbeli vizsga időpontja:  
 

Központi írásbeli felvételi vizsga:  2023. január 21. (szombat) 10.00 óra 
 

Pótnap azok számára, akik alapos ok  

miatt nem tudtak részt venni a fenti 

napon az írásbeli vizsgán:   2023. január 31. (kedd) 14.00 óra 
 

Szóbeli meghallgatás:  2023. március 4. (szombat) 8.00 óra  
 

Pótnap azok számára, akik alapos ok  

miatt nem tudtak részt venni a fenti   

napon a szóbeli meghallgatáson:  2023. március 14. (kedd) 14.00 óra 
 

Az írásbeli vizsgák és a szóbeli meghallgatások helye:  Földes Ferenc Gimnázium 

 

A szóbeli meghallgatás időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A meghallgatás minden tanuló 

számára 08.00 órakor kezdődik, a terembeosztás a meghallgatás napján a Földes Ferenc Gimnázium 

hirdetőtábláján tekinthető meg. 



A felvételizők teljesítményének értékelése: 
 

 

Hat évfolyamos általános képzés (a tanulmányi terület belső kódja: 0061) 

 

A magyar nyelv és irodalom 5. év végi és 6. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor az 5. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 6. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga) és a matematika tantárgy 5. év végi és 6. félévi osztályzata: 

        maximum   20 pont 

 

központi magyar nyelvi írásbeli felvételi:   maximum   50 pont 

 

központi matematika írásbeli felvételi:   maximum   50 pont 

 

szóbeli meghallgatás matematikából és magyar nyelvből: maximum   40 pont 

összesen:       maximum 160 pont 

 

 

Hat évfolyamos speciális matematika tagozat 

(a tanulmányi terület belső kódja: 0062) 
 

A magyar nyelv és irodalom 5. év végi és 6. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor az 5. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 6. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga) és a matematika tantárgy 5. év végi és 6. félévi osztályzata: 

        maximum   20 pont 

 

központi magyar nyelvi írásbeli felvételi:   maximum   50 pont 

 

központi matematika írásbeli felvételi:   maximum   50 pont 

 

szóbeli meghallgatás matematikából és magyar nyelvből: maximum   40 pont 

összesen:       maximum 160 pont 

 

 

 

 

Négy-, illetve öt évfolyamos gimnáziumi képzés 

 
Az intézmény neve:   Földes Ferenc Gimnázium 

Címe:     3525 Miskolc, Kelemen Didák u. 5. 

OM azonosító:   029379 

Telefonszám:    46/508-459 

E-mail cím:    ffg@ffg.hu 

Honlap:    ffg.hu 

Intézményvezető:   Fazekas Róbert 

Pályaválasztási felelős:  Vass Iván igazgatóhelyettes 

 

Kollégiumi férőhely igényelhető. 
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A 

tanulmányi 

terület belső 

kódja 

Az 

évfolyamok 

száma 

A képzési formák 

Felvehető 

Osztály Fő 

0043 4 Emelt szintű fizika tantervű 1/2 15 

0044 4 Emelt szintű kémia tantervű 1/2 15 

0045 4 Emelt szintű biológia tantervű 1/2 15 

0046 4 Speciális matematika tagozat 1/2 15 

0047 5 
Nyelvi előkészítő 

(angol nyelv) 
1/2 15 

0048 5 
Arany János Tehetséggondozó 

Program 
1/2 15 

 

A tagozatos és az emelt szintű osztályokban kiemelt képzés folyik az adott tantárgyból.  

 

A nyelvi előkészítő csoportba csak olyan diákok jelentkezhetnek, akik az angol nyelvet az általános 

iskolában már legalább két tanévben tanulták. 

 

A Belügyminisztérium támogatásával működő Arany János Tehetséggondozó Programba városok 

külterületéről, községekből, nagyközségekből várjuk a jelentkezőket, akik ebben az esélyteremtő 

programban szeretnék fejleszteni tehetségüket. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban a képzés 5 évfolyamos. A 9. előkészítő évfolyamon 

speciális felzárkóztató (gazdagító) programban vesznek részt a tanulók, majd tanulmányaikat a négy 

évfolyamos képzés szerint folytatják. 

 

Az öt évfolyamos képzésben az előkészítő évet követően matematika és történelem orientáció 

választható.  

 

 

A négy évfolyamos képzésben oktatott nyelvek: 
 

Az iskolában angol, német, francia és orosz nyelv tanulható. A felvettek a beiratkozáskor nyilatkoznak 

nyelvtanulási szándékukról. Minden diák legalább két idegen nyelvet tanul. A tanév elején felmérjük a 

tanulók tudását az első idegen nyelvből, és ennek alapján alakítjuk ki a megfelelő szintű csoportokat. A 9. 

évfolyamon minden elsőnek választott nyelvet heti 4, a második idegen nyelvet heti 3 órában oktatjuk. Egy 

adott nyelvből csak akkor indítunk csoportot, ha beiratkozáskor az adott nyelvet választók száma azt 

lehetővé teszi 

. 

Az érettségire felkészítés: 
 

Az iskola az alapóraszámban valamennyi tantárgyból vállalja a középszintű érettségire való felkészítést, 

amennyiben az óraszám eléri a középszintű érettségi választásához elegendő minimum óraszámot. A 

tagozaton, illetve az emelt szintű képzésen az adott tantárgyból az emelt szintű érettségire készítjük fel a 

diákokat. 

A 11. és a 12. évfolyamon tagozattól függetlenül választható a közép- illetve az emelt szintű érettségire 

felkészítő foglalkozásokon való részvétel legalább egy tantárgyból. A 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet 

(NAT2020) előírásai alapján kötelező és szabadon választható tantárgyi órákkal támogatjuk a sikeres és 

eredményes érettségi vizsgára készülést. 

 



A felvételi eljárás rendje a négy-, illetve öt évfolyamos képzésre: 
 

A Földes Ferenc Gimnáziumba történő jelentkezés feltétele a központi írásbeli felvételin való részvétel.  

A központi írásbeli felvételi vizsgákra 2022. december 2. (péntek)-ig jelentkezhetnek a tanulók az erre 

a célra rendszeresített jelentkezési lapon. A központi felvételi vizsgára abba a középiskolába kell 

jelentkezni, ahol ezt a tanuló meg szeretné írni. A vizsga eredményét a megírás helyétől függetlenül minden 

iskola elfogadja. Ez a jelentkezés nem jelenti a középiskolába történő jelentkezést. 

A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való 

jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés 

nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 

 

A középiskolába 2023. február 22. (szerda)-ig kell jelentkezni az általános iskolások számára 

rendszeresített jelentkezési lapon. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” 

másolatát kérjük a jelentkezési laphoz csatolni!  

 

Az írásbeli vizsgák időpontjai: 
 

Központi magyar nyelv és matematika 

írásbeli felvételi vizsga:    2023. január 21. (szombat) 10.00 óra 

 

Pótnap azok számára, akik alapos ok  

miatt nem tudtak részt venni a fenti 

napon az írásbeli vizsgán:    2023. január 31. (kedd) 14.00 óra 

 

A szóbeli meghallgatások időpontjai:   
 

biológia, kémia tagozat    2023. március 4. (szombat) 8.00 óra  

 

speciális matematika, fizika, nyelvi előkészítő 2023. március 11. (szombat) 8.00 óra 

tagozat 

 

Pótnap azok számára, akik alapos ok  

miatt nem tudtak részt venni a fenti    

napon a szóbeli meghallgatáson:   2023. március 14. (kedd) 14.00 óra 

 

Az írásbeli vizsgák és a szóbeli meghallgatások helye: Földes Ferenc Gimnázium 

 

A szóbeli meghallgatás időpontjáról külön értesítést nem küldünk. A meghallgatás minden tanuló 

számára 08.00 órakor kezdődik, a terembeosztás a meghallgatás napján a Földes Ferenc Gimnázium 

hirdetőtábláján tekinthető meg. 

 

A felvételizők teljesítményének értékelése: 
 

Emelt szintű fizika tantervű képzés (a tanulmányi terület belső kódja: 0043) 

 

A magyar nyelv és irodalom 7. év végi és 8. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor a 7. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 8. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga), a matematika és a fizika tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzata: 

         maximum   30 pont 



 

központi magyar és matematika írásbeli felvételi:   maximum 100 pont 

 

fizika szóbeli meghallgatás:      maximum   40 pont 

összesen:        maximum 170 pont 

 

 

Emelt szintű kémia tantervű képzés (a tanulmányi terület belső kódja: 0044) 

 
A magyar nyelv és irodalom 7. év végi és 8. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor a 7. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 8. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga), a matematika és a kémia tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzata: 

         maximum   30 pont 

 

központi magyar és matematika írásbeli felvételi:   maximum 100 pont 

 

kémia szóbeli meghallgatás:      maximum   40 pont 

összesen:        maximum 170 pont 

 

 

 

Emelt szintű biológia tantervű képzés (a tanulmányi terület belső kódja: 0045) 

 
A magyar nyelv és irodalom 7. év végi és 8. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor a 7. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 8. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga), a matematika és a biológia tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzata: 

         maximum   30 pont 

 

központi magyar és matematika írásbeli felvételi:   maximum 100 pont 

 

biológia szóbeli meghallgatás:     maximum   40 pont 

összesen:        maximum 170 pont 

 

 

 

Speciális matematika tagozatos képzés (a tanulmányi terület belső kódja: 0046) 
 

A magyar nyelv és irodalom 7. év végi és 8. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor a 7. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 8. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga), és a matematika tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzata: 

         maximum   20 pont 

 

központi magyar és matematika írásbeli felvételi:   maximum 100 pont 

 

matematika szóbeli meghallgatás:     maximum   40 pont 

összesen:        maximum 160 pont 

 

 



Nyelvi előkészítős (angol nyelv), általános tantervű képzés (a tanulmányi terület belső 

kódja: 0047) 
 

A nyelvi előkészítő csoportba csak olyan diákok jelentkezhetnek, akik az angol nyelvet az általános 

iskolában már legalább két tanévben tanulták. 

 

A magyar nyelv és irodalom 7. év végi és 8. félévi osztályzata (ha az irodalmat és a nyelvtant külön 

osztályozták, akkor a 7. év végi irodalom és nyelvtan jegy átlaga, valamint a 8. félévi irodalom és nyelvtan 

jegy átlaga), a matematika és az angol nyelv tantárgy 7. év végi és 8. félévi osztályzata: 

         maximum   30 pont 

 

központi magyar és matematika írásbeli felvételi:   maximum 100 pont 

 

motivációs és angol nyelvű elbeszélgetés 

(a témák a honlapunkon megtalálhatók)    maximum   40 pont 

összesen:        maximum 170 pont 

 

 

Arany János Tehetséggondozó Program 

(a tanulmányi terület belső kódja: 0048) 

 
A jelentkezőknek a Belügyminisztérium által közzétett pályázati kiírás alapján pályázatot kell benyújtaniuk 

2022. december 9. (péntek)-ig. A pályázók számára 2023. január 20-21-én (péntek-szombat) a pályázó által 

első helyen megjelölt középiskola beválogatást tart, ami két részből áll. Az egyik része a AJTP számára 

kifejlesztett pszichológiai mérés, a másik része az általános központi írásbeli felvételi. A pályázatok 

elbírálása a pályázat tartalma és a beválogatáson nyújtott teljesítmény alapján történik. A pályázat 

eredményéről 2023. február 10. (péntek)-ig értesítjük a pályázókat. A sikeresen pályázóknak 2023. február 

22. (szerda)-ig az általános iskolások számára rendszeresített jelentkezési lapon kell jelentkezniük a felvétel 

lehetőségét felkínáló középiskolába. A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó „Értékelő lap” 

másolatát kérjük a jelentkezési laphoz csatolni! 

 

 

A különleges bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulók fogadására, illetve felvételijére 

vonatkozó speciális szabályok 

 
Az integráltan oktatható, mozgáskorlátozott, a pszichés fejlődési zavarral küzdő, valamint a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók felvételét és nevelését-oktatását tudja felvállalni iskolánk. 

Részükre igazgatói határozat alapján kedvezményt biztosítunk.  

 

Kedvezmények: 

 

- időhosszabbítás 

45 perc helyett 65 perc áll rendelkezésre a magyar nyelvi és/vagy matematikai írásbeli feladatlap      

megoldására  

- A vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés 

a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a 

javítótanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által 

elért összpontszámba sem számítja be. A teljesítmény értékelésekor a tanuló arányosított 

pontszámát vesszük figyelembe.  



- Pontozás teljes tantárgyi mentesség esetén 

amennyiben a tanuló az általános iskola igazgatója által kiadott határozat alapján mentesül a 

matematika vagy a magyar nyelv és irodalom tantárgy értékelése alól, akkor az iskolánkban írt adott 

fajtájú dolgozatok pontátlagát kapja az általa meg nem írt felvételi pontszámaként. 

 

Kérjük, hogy a felvételi jelentkezési lapon jelöljék, ha a tanuló részére a felvételi eljárás során kedvezményt 

kérnek. Mellékeljék a kérést alátámasztó szakértői bizottsági szakvélemény, tantárgyi mentesség esetén az 

igazgatói határozat másolatát. 

 

 

 

Pontazonosság esetén a sorrend megállapítására vonatkozó szabályok 

 
A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a 

hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási 

helye az iskola székhelye szerinti járás területén található. Továbbá az azonos pontszámot elért tanulók 

közül az írásbeli felvételi vizsgán magasabb pontszámot elért tanuló részesül előnyben, valamint az a 

tanuló, akinek testvére már intézményünkben tanul vagy tanult. További egyezőség esetén a tanulók 

sorrendjét nyilvános sorsoláson határozza meg az iskola. 

 

 

Szóbeli felvételi követelmények 

 
A szóbeli tételek összeállításánál csak az általános iskolai törzsanyagot, az általános iskolás tankönyveket, 

munkafüzeteket, esetleg az általános iskolák számára kiadott különféle feladatgyűjteményeket vettük 

figyelembe. Megvizsgáltuk azt is, hogy a felvételi vizsga időpontjáig az egyes tantárgyakból meddig jutnak 

el az általános iskolában (feltételezve egy nem nagymértékű lemaradást).  

A szóbeli meghallgatáson felkészülési idő áll a tanulók rendelkezésére. 

A felvételi témakörök megtalálhatók a honlapunkon (Beiskolázás). 


