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Kedves Felvételizők, kedves Szülők! 

 

A felvételi izgalmait csökkenti, ha minden információ birtokában vágnak neki ennek az 

időszaknak. Segítségül összegyűjtöttük, mi az, ami már tudható: 

 

Ez a tájékoztató nem helyettesíti a felvételi eljárás dokumentumaihoz készült 

útmutatókat https://kifir2.kir.hu/Nyito , mindössze néhány mozzanat hangsúlyozásával 

segítséget kívánok adni a középiskolai jelentkezési folyamat elindulásához. Kérem, hogy az 

iskolaválasztásáról gyermekükkel közösen, körültekintően döntsenek. Korlátlan számú 

középfokú iskolát jelölhetnek meg, de célszerű olyan iskolákat választani, amelyek megfelelnek 

gyermekük képességeinek, érdeklődési körének. Érdeklődjenek a középfokú iskolában a 

felvételekről és teendőkről. Fontos, hogy félévkor ne szerepeljen elégtelen osztályzat a félévi 

értesítőben. 

Minden középfokú iskola (4, 6 és 8 évfolyamos is) a felvételi kérelmekről vagy 

- kizárólag a tanulmányi eredmények alapján; 

- vagy a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli felvételi vizsga eredményei 

alapján 

- vagy a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli felvételi vizsga és a szóbeli vizsga 

eredményei alapján dönthet. 

További írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől nem követelhetnek meg. Szóbeli 

meghallgatást csak az az iskola szervezhet, amelyek előírja a központi írásbeli felvételi vizsgán 

való részvételt. 

 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára: (ezen már túl vagyunk) 

A felvételi eljárást megelőző egységes központi írásbeli vizsgán való részvételre 2022. 

december 2-ig kellett jelentkezni. Közvetlenül abba a középfokú intézménybe kell 

benyújtaniuk a „Tanulói jelentkezési lapot” központi írásbeli vizsgára, ahol a tanuló a 

felvételit meg kívánja írni. Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanuló esetében –amennyiben a vizsgaszervezést érintő 

speciális igénye van –szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó 

szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények, illetve eszközök igénylésére 

vonatkozó szülői kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező 

intézmény igazgatója bírálja el, határozatban foglalt döntését az írásbeli vizsga előtt eljuttatja a 

tanulóhoz. 

 

Központi felvételi vizsga:  
A feladatlapok (anyanyelvből és matematikából) nem lexikális tudást mérnek, hanem az 

eredményes továbbtanuláshoz szükséges képességeket és készségeket. A vizsga 2x45 percet 

vesz igénybe. Tantárgyanként 10-10 feladatból álló feladatsort kell megoldani, melyért 

maximum 50-50 pont adható.

https://kifir2.kir.hu/Nyito
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Az elmúlt évek felvételi feladatlapjai és megoldásai a 

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

 honlapon megtekinthetők. 

A felkészülésben szaktanáraink segítséget nyújtanak. Végzős diákjainknak a felvételit 

megelőző héten, január 16-20-ig- TURBÓ HÉT-et tartunk, mely napokon kizárólag 

matematika és magyar nyelvi felvételi feladatlapokat oldanak meg, lazításképpen testnevelés 

órákkal fűszerezve. A módosított órarendet diákjaink a héten kapják meg. A központi írásbeli 

vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyigazolvány) 

vigyenek magukkal. A nyolcadikos tanulók központi írásbeli felvételi vizsgáit 2023. január 

21-én 10 órától tartják. 

A központi írásbeli vizsgáról bővebb információkat az alábbi linken érhetnek el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/k 

ozepfoku_beiskolazas_rendje 
 

(A pótló írásbeli felvételit január 31-én 14 órától szervezik.) Az írásbeli vizsga eredményéről 

a középfokú intézmények 2023. február 10-ig közvetlenül tájékoztatják a vizsgázókat, átadják 

az Értékelő lapot, melynek másolatát csatolni kell a jelentkezési laphoz. A tanulók ennek 

ismeretében nyújtják be az Általános Iskolai Adatbegyűjtő lapjukat, melynek alapján az 

osztályfőnök elkészíti a kinyomatatott és aláírt Felvételi lapokat. 

 

Kérem, hogy az Adategyeztető lapot legkésőbb 2023. február 3-ig adják le az osztályfőnöknek 

a választott iskolák sorrendjével (OM azonosító, tagozatkódok!!) 
A tanulmányi területek jegyzékét országos, budapesti és megyei bontásban pdf formában is letölthetik 
az https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/JegyzekMegyei link alatt. 

 

Szülői Adatkitöltő Program: 
 

Az előző tanévben az Oktatási Hivatal által az általános iskolák 8. évfolyamos tanulók szülei 

számára fejlesztett KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazásra (szülők számára) - 

(a továbbiakban: Szülői program) - elérhető az alábbi linken: 

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto 
 

A Szülői programban elektronikusan, PDF dokumentumként menthető és nyomtatható 

formában állítható elő az adatbegyűjtő lap. A programfelületről az adatokat az általános iskola 

át tudja emelni az Iskolai program felületére. A Szülői program alkalmazásával jelentősen 

csökkenthetők az általános iskola adatrögzítési feladatai, az adatbegyűjtő lap kitöltése a 

szülők számára egyszerűbbé válik, emellett – a programba beépített ellenőrzések révén – 

elkerülhetők a kézi kitöltés során előforduló leggyakoribb kitöltési hibák is. 

A program használatához segítséget nyújt az alábbi videó:  

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bdA8yDevNEg 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/JegyzekMegyei
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=bdA8yDevNEg
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Kérem, hogy gyermekük érdekében működjenek együtt az osztályfőnökkel, annak 

érdekében, hogy a jelentkezési lapokat és az adatlapot legkésőbb 2023. február 12-ig az 

osztályfőnök kitölthesse, kinyomtassa és Önök aláírják. A jelentkezési lapokat és adatlapot a 

jelentkezőnek és mindkét szülőknek, ha a kiskorú gyámság alatt áll a gyámnak kell aláírnia. 

Elvált szülők esetében, ha a különélő szülő nem érhető el, akkor nyilatkozatot kell írni, hogy 

miért nem történt meg az aláíratás (pl.: ismeretlen helyen tartózkodik). 

 

Ez után nekünk a tanulók lapjait iskolánként rendszerezni kell, hogy 2023. február 22- 

ig továbbíthassuk a Jelentkezési lapokat a középiskoláknak, az Adatlapot pedig a Felvételi 

Központnak iktatott levélként. A jelentkezési lapok továbbítását az iskola végzi.  

 

A szóbeli meghallgatások, pályaalkalmassági és képességvizsgálatok az általános felvételi 

eljárás keretében február 27-tól március 14- ig tartanak.  

Célszerű a kiválasztott intézmények honlapját rendszeresen figyelemmel kísérni a 

jelentkezés benyújtását követően is, minden fontos információt az eljárással kapcsolatban ott 

hoznak nyilvánosságra. A felvételi jegyzéket március 17-éig hozzák nyilvánosságra. 

Március 21-én és 22-én van lehetőség a tanulói adatlapok, szükség szerinti módosítására. 

Ekkor csak a feltüntetett iskolák újabb tagozataival egészíthetők ki, illetve az eredeti sorrend 

változtatható meg, új tagozatot kizárólag akkor lehet felvenni, ha a középfokú iskola 

igazgatójával megtörtént az egyeztetés. Fontos, hogy módosító tanulói adatlapon is szerepelnie 

kell minden olyan tagozatnak, amelyet az eredeti adatlapon is feltüntettek. A módosító tanulói 

adatlapot az általános iskola továbbítja március 23-ig. 

2023. április 28-ig várható, hogy a középfokú iskolák megküldik a felvételről, vagy az 

elutasításról szóló értesítést. A felvételi nem nyert tanulók számára rendkívüli felvételi eljárás 

indul május 8-tól augusztus 31-ig. Ebben a szakaszban már nincs számítógépes eljárási mód 

csupán a szülők és az iskolák együttműködése számít. 

 

Gyermekük érdekében kérem a határidők pontos betartását. Amennyiben segítségre, tanácsra 

van szükségük, forduljanak bizalommal az osztályfőnökhöz, intézményvezetéshez. 

A pontos tájékoztatás, informálás, felvételi eljárás megkönnyítése érdekében 2023. január 11-

én 17.00-tól szülői értekezletet tartunk.  

Tudom, hogy nagyon fontos az Önök számára, hogy gyermekeik jól teljesítsenek.  

Mégis, arra kérem Önöket, ne felejtsék el, hogy a diákok között, akik vizsgázni fognak, mindig 

lesz 

– egy művész, akinek nem kell értenie a matematikához 

– egy vállalkozó, akinek nem számít a történelem vagy az irodalom 

–egy zenész, akinek a kémiajegyei nem sokat nyomnak majd a latban 

–egy sportoló, akinek a fizikai erőnléte mindig fontosabb lesz, mint a fizika 

Ha a gyermekük jó jegyet kap majd, az csodálatos dolog. De ha nem, kérem, ne törjék le az 

önbecsülését, a méltóságát! 

Mondják el neki, hogy ez csak egy vizsga, és az életben sokkal fontosabb dolgok is vannak. 

Mondják el neki, hogy mindegy, milyen osztályzatot kap, szeretik őt, és nem fogják kritizálni. 

Kérem, tegyék meg ezt, és aztán csak nézzék, ahogy a gyermekük meghódítja a világot. Egy 

vizsga, vagy egy rossz jegy nem veheti el sem az álmait, sem a tehetségét. 

 

Mindenkinek sikeres felkészülést, eredményes felvételi vizsgát kívánok! 

 

Horváthné Gacsályi Marianna 

intézményvezető 

Herceghalom, 2023. január 9. 


