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Jens Martensson

Gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük!

• Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita van,
annak eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi lapjait az
általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania.

• A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található a Hivatal honlapján
(www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató
felvételizőknek/Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról menüpont alatt.

• Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a
gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban!

Amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem
tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem
dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor.

• A szülők közötti vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal
ezekben az ügyekben döntést nem hozhat.
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FONTOS!
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Jens Martensson

Hová menjek? Mit válasszak?

Lehetőségeim: 

• Gimnázium

• Szakgimnázium

• Technikum

• Szakképző iskola

• Szakiskola 

• Készségfejlesztő iskola
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Jens Martensson

A középfokú felvételi eljárás szakaszai
A középfokú felvételi eljárás két szakaszból áll.

• Az első szakasz az általános felvételi 

eljárás, amely 2023. január 21. és április 

28. között tart.

• A második szakasz a rendkívüli felvételi 

eljárás, amely 2023. május 8. és augusztus 

31. között tart. 
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Jens Martensson

• vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján

• vagy gimnázium és szakgimnázium, valamint szakképző intézmények esetén

a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga eredményei alapján

• vagy gimnázium és szakgimnázium, valamint szakképző intézmények esetén

a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli

vizsga eredményei alapján
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Mi alapján dönt a felvételi kérelmekről a
középfokú intézmény?
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Jens Martensson 6

• Ha a középfokú iskola művészeti vagy testnevelés 

tanulmányi területen hirdet felvételt, további 

készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.

• Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel 

a sportegészségügyi alkalmassági és 

fizikaiképesség-felmérési vizsgálat 

követelményeinek.

• Ha a nevelési-oktatási intézmény vallási, 

világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként 

működik, a tanulók felvételét valamely vallás, 

világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi 

eljárás keretében vizsgálhatja. 
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Jens Martensson

Vizsgák időpontjai

Központi írásbeli 
vizsga

2023. január 21. 
(szombat) 10 óra

Szóbeli vizsga

2023. február 27. -
március 14. között.
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Pótló központi írásbeli felvételi vizsga:

2023. január 31. (kedd) 14 óra
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Jens Martensson

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés nem azonos a középfokú iskolákba való jelentkezéssel!

A két jelentkezéshez más-más időpontban, külön külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két
jelentkezés NEM „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást!
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Tanulók jelentkeztetése a központi írásbeli 
felvételi vizsgára

Határidő: 2022. december 2.

FONTOS!
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Jens Martensson

A tanulót a központi írásbeli vizsgára az erre szolgáló űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI
ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” – kitöltésével, és a kiválasztott vizsgaszervező intézménybe történő
továbbításával kell jelentkeztetni. Az űrlap kitölthető elektronikusan Ügyfélkapu azonosítást
követően az erre szolgáló program használatával, vagy hagyományosan papír alapon.
Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül,
elektronikusan történik a vizsgaszervező intézmény részére.

A központi írásbeli vizsgákra 2023. január 21-én (szombaton) 10 órától kerül sor. 

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára, vagyis a központi
írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. A pótló írásbeli
vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely intézményben a
központi írásbeli vizsgára jelentkezett.

Vizsgaismétlésre nincs mód!
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Hogyan kell jelentkezni a központi írásbeli vizsgára?
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Jens Martensson

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben
kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet és a
szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal
együtt kell benyújtani az iskolához.

Figyelem! 

- Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott
középfokú iskolától kérheti a központi írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát
szervező középiskolától még akkor sem, ha a későbbiekben csak ebbe az intézménybe kíván
jelentkezni.

- Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében intézményenként más és más
lehet a tantárgyi mentesítésre vonatkozó döntés.

- Mindenképpen a szülő feladata tehát a továbbtanulásra kiválasztott intézménnyel a fenti
kérdések intézményenként külön – külön történő egyeztetése.
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A jelentkezés különleges bánásmódot igénylő 
tanulók esetében (SNI, BTMN)
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Jens Martensson

Szülői kérelem*

Tisztelt Intézményvezető! 

Azzal a kéréssel fordulok önhöz, hogy a mellékelt szakértői vélemény alapján gyermekem részére 
engedélyezze a speciális írásbeli vizsgakörülményeket. 

Kelt: …………………………, …… év ………………….. hó …….. nap  

Tisztelettel: 

…………………………. …………………………  

szülő aláírása 

*Amennyiben a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdő tanuló esetében a szakértői vélemény speciális írásbeli vizsgakörülmények biztosítását javasolja (pl.
időhosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés), úgy ennek biztosítását
a szülőnek írásban kérelmeznie kell – a központi írásbeli vizsga előtt – annak az iskolának az igazgatójától,
ahová a tanuló írásbeli vizsga jelentkezési lapját benyújtják. A szülő által írt kérelemhez a szakértői
véleményt csatolni kell! A szülő kérelméről az adott intézmény igazgatója jogosult dönteni.
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Szülői kérelem minta
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Jens Martensson 12

A KIFIR Általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők
számára) programot az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak
szülei használhatják a középfokú iskolákba történő jelentkezés
előkészítésére, a tanulók személyes, értesítési, valamint
továbbtanulási adatainak megadására. Használata kizárólag a
szülők és az általános iskola közötti kommunikációt segíti.

Figyelem! A felvételi eljárás során az adatbegyűjtő lap NEM 

helyettesíti az általános iskola által előállítandó és megfelelő 

módon továbbítandó felvételi lapokat.
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Jens Martensson

További fontos határidők, feladatok

Határidők Feladatok

2023.02.10.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

2023.02.22.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.

2023.03.17.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét.

2023.03.21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

2023.04.28.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
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Jens Martensson

Beiratkozás a középfokú iskolákba.
2023. június 21-23.
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Jens Martensson

Időpontegyeztetés: 46/532-447 
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Kérdés esetén 

forduljanak bizalommal 

hozzánk!
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