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Az előadás anyaga

◼ Of.-nél nyomtatva megtalálható, szükség esetén 
nyomtatva juttatják el Önök felé

◼ Az iskola honlapján pár nap múlva olvasható:
http://moraiskolazuglo.hu/

◼ A Teams-be is felteszem: Pályaválasztás – 8. ABN

◼ E-mail-ben is szívesen továbbítjuk
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Információs lehetőségek

◼ A választott középiskola honlapja 

◼ Nyílt napokon iskolalátogatás 
(- hány tanulót vesznek fel adott szakra: 

csak ½ osztály vagy 1 osztály indul;
- állami/alapítványi iskola-e? fizetős-e?)

◼ www.oktatas.hu / középfokú felvételi eljárás 

◼ https://palyavalasztas.fpsz.hu/
(Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat honlapja)
(letölthető kiadványok) 

◼ https://merretovabb.oktatas.hu

◼ www.ikk.hu (szakképzésről, pályaorientációról, …) 
„A szakképzésben van a jövő”
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Intézménytípusok (1)

GIMNÁZIUM

◼ Érettségivel zárul

◼ 8 osztályos (5-12. évf.)

8 oszt. + nyek. (5-13. évf.)

◼ 6 osztályos (7-12. évf.)

6 oszt. + nyek. (7-13. évf.)

◼ 4 osztályos (9-12. évf.)

4 oszt. + nyek. (9-13. évf.)

◼ Két tanítási nyelvű (9-12. évf.)

Két tanítási nyelvű + intenzív nyelvoktatás (9-13. évf.)
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Intézménytípusok (2)

TECHNIKUM 

◼ 9-12. évfolyamokon:

- érettségire való felkészítés

- szakmai képzés

Az érettségi mellett kötelező szakmai érettségi, mely 

szakképesítést is nyújt és emelt szintű érettségi.

◼ Érettségi után +1 év emeltszintű szakképesítés 

(„technikus”)

◼ 4+1 év
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Intézménytípusok (3)

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

◼ 3+2 éves oktatás:

- előrehozott szakképzés

- 3 éves szakmai képzés és komplex szakmai

vizsga után

- valós munkahelyi gyakorlat tanulószerződéssel

- automatikus továbbtanulási lehetőség az érettségi

megszerzéséhez, 2 éves érettségire felkészítő

oktatás

(a tanuló dönt a részvételről)
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 Gimnázium Technikum Szakképző iskola 

Hány évig  

jársz oda? 

4/5 
Általában 4 éves, de ha nyelvi 

előkészítős osztályt (nyek) 

választasz, akkor 1+4 év. 

5/6 
Általában 5 éves (4 év „gimn.” 

+ 1 év technikumi képzés), de 

ha nyelvi előkészítős osztályt 

(nyek) választasz, akkor 

1+4+1 év. 

3/5 
3 éves képzés után szakma 

szerezhető és munkába lehet 

állni. Lehetőség van +2 év 

alatt érettségit szerezni, de az 

már felnőttképzés, esti iskola. 

Ad-e érettségit? 

Igen 
magyar, történelem, 

matematika, idegen nyelv  

+ 1 szabadon választott 

Igen 
magyar, történelem, 

matematika, idegen nyelv  

+ a szakmai vizsga 

Nem  
(Lehetőség van a 3 éves 

szakmai képzés után 

ottmaradni és +2 év alatt 

érettségit szerezni, de az már 

munka mellett, felnőttképzés, 

esti iskola) 

Ad-e szakmai 

képzést? 
Nem Igen Igen 

Nyelvtanulás 2 nyelv 
2 nyelv  

(szakmai nyelvismeret is) 
1 nyelv 

Lehet-e utána 

felsőoktatásban 

továbbtanulni? 

Igen Igen 
Általában nem.  

Csak ha az érettségit leteszed. 

Ösztöndíj? Nincs Van Van (munkaszerződés) 

 



Mindenkinek lesz helye!
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A középfokú felvételi eljárás 
időrendi áttekintése
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (1)

◼ Közvetlen tanulói jelentkezés: 2022. XII. 2.  (P)

- Írjak? Ne írjak? Még nem tudom, hová akarok jelentkezni.
- Igen, mindenkinek javasolt a dolgozat megírása, 

ha nem szükséges, nem adjuk be a dolgozat eredményét

◼ Írásbeli időpontja: 2023. I. 21. 1000 (szombat)

◼ Pótnap: 2023. I. 31. 1400 (K) Csak azoknak, akik az 
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 
venni! (pl. betegség, orvosi igazolás!) 
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (2)

Megjelenés 30 perccel előtte! Regisztráció! 
Arcképes igazolvány (diákig. vagy személyi ig.) kell!
Körző, vonalzó, szögmérő, íróeszközök (ceruzák –
rajzhoz, kék vagy fekete tinta, radírozható tollat NE, 
hibajavítót NE),
Mobil telefont ne vigyen magával! 
Bárhol írhatja! (Érdemes a lakhelyhez legközelebbi iskolában!)

A jelentkezési lapot oda kell beküldeni / bevinni, ahol 
írni szeretné a központi írásbeli dolgozatot!
Ha postán küldik be – feltétlenül ajánlott levélként! 
Ha beviszik a középiskolába átvételi elismervényt kérjenek róla!
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (3)

◼ Mintafeladatok: www.oktatas.hu / Köznevelés / 

Középfokú felvételi eljárás / központi írásbeli…

◼ Amelyik középiskola kéri a központi írásbeli 

eredményét, az a középiskola köteles az írásbelit 

meghirdetni és megszervezni! 

És fordítva: Amelyik középiskola szervez központi 

írásbelit, az az iskola a felvételihez kéri is a 

dolgozat eredményét!

◼ Az OH a honlapján 2022. XI. 16-ig (sze) közzéteszi az 

írásbelit szervező intézmények jegyzékét.
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (4)

◼ A kijavított dolgozat megtekinthető, fénymásolat v. 
digitális fénykép készíthető, a javítással kapcsolatban 
észrevétel tehető. (Erre az írásbeli vizsga után 8 napon 
belül 1 munkanapot fog a középiskola kijelölni.) 

◼ Észrevételek beadásának lehetősége a megtekintés 
másnapján 1600-ig.
Észrevétel beadása és elbírálása csak írásban! 

◼ Értékelő lap: 2023. II. 10-ig (P) érte menni. 

1 eredeti példányt kap a tanuló, behozza az iskolába az 

of.-nek, az of. a felvételi végéig megőrzi, majd a tanév 

végén visszaadja a tanulónak. Az értékelő lap 

fénymásolatait a jelentkezési lapokhoz csatoljuk!
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (5)

SNI vagy BTMN tanulóknak

◼ A) A választott iskolától (ahova felvételizni szeretne) kérheti 

az írásbeli vizsga alóli felmentését – egyik/másik vagy 

mindkét vizsgatárgyból 
(ha a szakvéleményben erre utalás található)

A kérelmet a választott intézmény igazgatója bírálja el, 

határozatba foglalja, és döntéséről az írásbeli vizsgára 

jelentkezés előtt tájékoztatja a tanulót. 

Tanács: még november elején be kell adni a kérelmet 

a választott középiskolába!
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (6)

SNI vagy BTMN tanulóknak

◼ B) A vizsgáztató iskolától (ahol az írásbeli felvételit meg 

szeretné írni) igényelhet speciális körülményeket ill. 

eszközöket

➢szülői kérvénynek és 

➢a szakértői és rehabilitációs bizottsági 

szakvélemény fénymásolatának csatolása  

➢az írásbeli vizsgára jelentkezési laphoz 

(hi.: 2022. XII. 2.)

A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója 

bírálja el, határozatba foglalja, és döntéséről az 

írásbeli vizsga előtt tájékoztatja a tanulót.
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Felvételi eljárást megelőző 
írásbeli vizsga (7)

SNI vagy BTMN tanulóknak
Milyen speciális körülményeket illetve eszközöket lehet kérni?

❖ Időhosszabbítás: (régen max. 2·15 perc), „A hosszabbítás 

mértékéről a vizsgaszervező intézmény vezetője az 

összes körülményt mérlegelve dönt.” 
(Ha a szakértői véleményben benne van, hogy a dolgozatok írásához 

több idő szükséges.)

❖ segédeszköz használata (A tanuló a szakértői vélemény alapján 

az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszköz(öke)t 

használhatja a vizsga során. Pl. számológép)

❖ bizonyos feladatok értékelése alóli felmentés (csak SNI)
(A szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat 

értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz 

figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális 

és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).
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A felvételi eljárás szakaszai

1. Általános: 2023. I. 21. – IV. 28. KIFIR

(szóbeli meghallgatások: 2023. II. 27. (H) – III. 14. (K))

Jelentkezési határidő: 2023. II. 22. (Sze)

2. Rendkívüli:

2023. V. 8. – V. 19. (90% alatt kötelező)

(ill. V. 8. – VIII. 31. lehetőség)

Új, közvetlen jelentkezések, nem KIFIR

Üres férőhelyek keresése:

- májustól az Interneten is! www.oktatas.hu és a 

- Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat-ban is 

(beiskolázási iroda – gyorsabban frissít, tanácsot is ad)
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A felvételi eljárást meghatározó 
jogszabályi helyek (1)

◼ A középfokú felvételi eljárást meghatározó jogszabályok a 

következők: 

– A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

– 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a köznevelési törvény 

végrehajtásáról 

– A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 

– 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzési törvény 

végrehajtásáról 

– A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 

– A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) 

BM rendelet 
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További szabályozók (2)

◼ Iskolai dokumentumok

 A középiskola saját felvételi tájékoztatója

(2022. X. 20-ig)

 pedagógiai program

 SzMSz

 házirend

◼ Oktatási Hivatal útmutatói 

 www.oktatas.hu

◼ Nyomtatványok kitöltési útmutatói
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Egyéb fontos tudnivalók (1)

◼ A tanuló azonosítása:   név + tanulói azonosító szám

◼ nyomtatványok, kódjegyzék stb. Interneten is 
megtalálható!

◼ Szóbelire legalább két napot jelölnek meg, a beosz-
tásról érdeklődni kell (nem mindig küldnek értesítést)

◼ Jelige (Használata esetén a felvételi jegyzékeken nem a tanuló 
azonosító száma, hanem a jelige fog megjelenni.)

◼ Ha egy tagozat mégsem indul: a jelentkezőket 3 napon 
belül értesíteni kell!

◼ 2023. III. 17. (P): a középiskola nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét  
tanulói azonosító szám vagy jelige
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Egyéb fontos tudnivalók (2)

◼ Ha egy tanuló több középiskola felvételi jegyzékén is a 

felveendő tanulók között szerepel, abba a 

középiskolába fogják felvenni, amelyiket a tanuló az 

adatlapján (ill. módosító adatlapján) előrébb rangsorolt!

◼ Állami, (önkormányzati) iskolákban a felvételi költségei 

a szülőkre, tanulókra nem háríthatók!

◼ Határidő = aznap éjfélig postára adható. 

◼ Az iskolák nem írattathatnak saját feladatlapot!
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Egyéb fontos tudnivalók (3)

A felvételi döntés alapja: 

A kizárólag a tanulmányi eredmények alapján, vagy 

B a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli

felvételi eredménye (min. 50 %) alapján, vagy 

C a tanulmányi eredmények + a központi írásbeli

felvételi eredménye (min. 50 %) + a szóbeli    

meghallgatás (max. 25%) eredménye alapján

(pl. 20% : 60% : 20%)
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OM azonosító- és Tanulmányi 
terület kódjegyzék

„OM azonosítók és Tanulmányi területek jegyzéke a 

középfokú iskolai felvételihez a 2023/2024 tanévre”  
(www.oktatas.hu és kapjuk nyomtatva is)

◼ OM azonosító: oktatási intézmény azonosítására 

szolgáló 6 jegyű szám (a mienk pl. 035058)

◼ Feladatellátási hely kód: 3 jegyű szám, az adott 

tanulmányi területet az intézmény melyik feladatellátási 

helyén hirdették meg (a mienk pl. 001) 

◼ Tanulmányi területek kódja: Az iskolán belül működő 

tanulmányi területre vonatkozó 4 jegyű szám
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Jelentkezési lap

◼ Egy lapon egy iskola de több tanulmányi terület

→ annyi db jelentkezési lapot állít elő a program, 

ahány iskolába jelentkeznek

◼ A jelentkezés ne legyen túl kevés

◼ Ne csak „elit” iskolákat jelöljenek meg! 

◼ Javaslat: 3-5 jól (reálisan) megválasztott iskola 

megjelölése általában elegendő
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Tanulói adatlap (1)

◼ Rangsor felállítása tagozatonként

◼ Elektronikus adatlap kitöltő rendszer!!!

A 9. évfolyamra jelentkezők beiskolázásakor 

az ált. isk.-nak 2013 jan. óta kötelező használni!

(elérhető lesz várhatóan 2023. január elejétől a 

www.kir.hu-n, of. fogja használni, igazgatótól kap hozzá 

jelszót!)

(Lesz adatbegyűjtő lap, melyet a szülő tölt ki, és amely 

alapján az of. az elektronikus adatlap kitöltő rendszerrel 

a jelentkezési lapokat elkészíti.  Decemberben osztjuk, 

beküldési határidő: 2023. I. 9-i hét) 29
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Tanulói adatlap (2)
(példák a rangsorolásra)

Jelentkezések (2 db jelentkezési lap A és B iskolába):

A iskola angol B iskola angol

A iskola matek B iskola matek

A iskola ált. tantervű

Példák a rangsorolásra (adatlapon):

A angol vagy A angol

B angol A matek

A matek A általános

B matek B angol

A általános B matek
30



Aláírások

◼ A jelentkezési lapot és az adatlapot mindkét 
szülőnek alá kell írnia! 
- vagy meghatalmazás fénymásolatának csatolása 
(of-nél van) 

- vagy az igazolás fénymásolatának csatolása arról, 
hogy a másik szülő aláírására nincs szükség

◼ A tanuló is aláírja, ha a 14. évét betöltötte 
(Mindenkivel alá szoktuk íratni)

◼ Osztályfőnök

◼ Igazgató

◼ (pecsét)
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Módosítás

◼ Módosító tanulói adatlapot („M”) kell kitölteni
2023. III. 21-22. (K-Sze) (osztályfőnökkel egyeztetve)

Mikor érdemes módosítani? 
Ha változott a tanuló akarata, óhaja, kívánsága! 
NE módosítson biztos 2.-ra!

- Beírt jelentkezés nem törölhető! 
- Új iskola nem írható be!!!
- Sorrend változtatható! 
- Új tagozat felvehető – de csak a középiskolával
egyeztetve, az eredeti jelentkezési lapra rávezetve!

◼ Figyelem! III. 22-én éjfélkor lezár a rendszer! 
Új kitöltésével érvényét veszti a régi adatlap!
III. 21/22-i dátum!    Aláírások ugyanúgy! 33



Bukások

◼ Félévkor: elmennek a lapok, feltételes felvételi

◼ Év végén → rendkívüli felvételi eljárás 
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A középfokú felvételi eljárás 
időrendi áttekintése
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Határidők
◼ 2022. okt. 20. A középiskoláknak felvételi 

tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a 
felvételi eljárásuk rendjét

◼ 2022. okt. 31. Az ált. isk. tájékoztatja a 
szülőket felvételi eljárás rendjéről. 

◼ 2022. nov. 16. az OH közzéteszi az írásbeli 
felvételit szervező középiskolák jegyzékét

◼ 2022. dec. 2. Jelentkezés a központi írásbeli
felvételi vizsgára

◼ 2023. jan. 21. 1000 Írásbeli felvételi vizsga

◼ 2023. jan. 31. 1400 Pótló írásbeli felvételi 
vizsga (csak igazolással!) 

◼ 2023. febr. 10. A középiskolák értesítik az 
írásbeli eredményéről a tanulókat (Az 
értékelő lapokért érte kell menni!) 36



◼ 2023. febr. 22. Az ált. isk. továbbítja a 
jelentkezési lapokat a középiskolának, a 
tanulói adatlapok első példányát pedig a 
felvételi központnak (KIFIR).

◼ 2023. febr. 27. – márc. 14. szóbeli felvételi 
vizsgák (2,5 hét)

◼ 2023. márc. 17. A középiskola 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.

◼ 2023. márc. 21-22. Módosítás. Az ált. isk. 
eddig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
elküldött adatlapok második példányát.

◼ 2023. márc. 23. A módosító adatlapotaz
iskola megküldi a Felvételi Központnak.
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◼ 2023. ápr. 28. A középiskolák megküldik a 
felvételről (rangsorban elfoglalt sorszám) vagy 
az elutasításról (E) szóló értesítést 
a jelentkezőnek és/vagy az általános 
iskolának.

◼ 2023. máj. 8-19. Rendkívüli felvételi eljárás 
(kell, ha 90% se!)

◼ 2023. máj. 8 - aug. 31. Rendkívüli felvételi 
eljárás (lehet, ha 90% felett)

◼ 2023. máj. 19. A rendkívüli felvételi eljárást 
meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi 
kérelmekről

◼ 2023. jún. 1. A jogorvoslati eljárások 
befejezése

◼ 2023. jún. 21-22-23. Beiratkozások a 
középfokú iskolákba

38



Iskolai határidők (Móra)
◼ Döntés az iskolákról, tagozatokról, sorrendről: 

mostanában!

◼ Választott iskolák, tagozatok adatait of-nek
írásban beadni (adatbegyűjtő lap): jan. 9-i héten

◼ Jelentkezési lapok nyomtatása és szülői, 
tanulói aláírások: 2023. jan. 30-i héten

◼ Jelentkezési lapok leadása Tóth Eszter  
kezébe: 2023. febr. 14. (kedd) !!!

✓ pecsétek, aláírások

✓ az írásbeli eredményének fénymásolása, 

lapok mellé csatolása

✓ szülői meghatalmazások, igazolások fénymásolása,

csatolása

✓ postázás: - iskolánként szétválogatni

- mellékletek gépelése, pecsételése, aláírása 

- borítékok címzése, …

(Az iskola titkárnak kb. 3-4 munkanapos feladat, 

ha közben mást nem csinál!)
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Sok sikert kívánok 
mindenkinek
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