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Tájékozódás a felvételi jelentkezések előtt

 Pályaválasztási kiadvány

 Iskolai honlap: https://www.illyes-

heviz.hu/hirek/kozepfoku-beiskolazas-

segedanyagok-2022-2023-

 Oktatási Hivatal honlapja: oktatas.hu

 KIFIR kereső: 

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso

 tájékoztatók

 Nyílt napok: évenként legfeljebb 2 

alkalommal – igazolás az int. által

https://www.illyes-heviz.hu/hirek/kozepfoku-beiskolazas-segedanyagok-2022-2023-
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso


Speciális esetek
 SNI/BTMN: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozokt

atas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonle

ges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

 Mi alapján kérhető?

 Nem kizáró tényező – e? szakmai alapdokumentum

 BTMN tanulót mindenhol fogadni kell 

 Ha nem egyértelmű – intézmény megkeresése

 Kedvezmények-szakvélemény (teljes-egyeztetés)

 ÍRÁSOS KÉRELEM

 PONTSZÁMÍTÁS – INTÉZMÉNY DÖNTI EL

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf


Jelentkezés a központi írásbeli 
vizsgákra

• 2022. december 2-ig - egyénileg kell 
jelentkeztetni

• középiskolák jegyzéke – OH honlapon 
– 2022. november 16-ig

• NEM ISKOLÁBA, hanem FELVÉTELIRE! 
„JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA”

Elektronikusan: - ÜGYFÉLKAPUVAL

A központi felvételire az iskola jelentkezteti a tanulókat! 
Az ügyfélkapu egy lehetőség! Amennyiben élni kívánnak ezzel a 

lehetőséggel, előzetesen tájékoztassák gyermekük 
osztályfőnökét! 



ÜGYFÉLKAPU

1. Ügyfélkapu belépés

2. Ügyintézés

3. Oktatás, kutatás

4. Köznevelés

5. Ügyek közül választás

MÉG NEM AKTÍV!

Kérjük tájékoztassák a gyermekek osztályfőnökét!



Az adatbegyűjtés folyamata és a 
felvételi lapok előállítása

• Felvételi lapok: 
– jelentkezési lap – iskolákhoz

– Tanulói adatlap – Oktatási Hivatalhoz

• 2023. január elején, legkésőbb február 
közepéig - Adatgyűjtő lap – osztályfőnök által 
kiküldve papír alapon
• Iskola dolgozza fel

• Iskolánál marad

• 2023. február 22-ig KIFIR – jelentkezési lapok 
előállítása

• POSTA: a postára adás határideje: 2023. február 22.



Felvételi lapok aláírása
• Általános: mindkét szülő, 14. életévét betöltött jelentkező

• Ügyfélkapus jelentkezésnél nincs aláírás, helyette nyilatkozat 

• Elvált/különélő szülők: Mindkét szülő- Ha a bíróság a szülő erre 
irányuló döntési jogát nem korlátozta

• Egy szülő: 

– bírósági határozat (megszüntetés/korlátozás)

– nevelésbe vett gyermek

– Szülői felügyelet szünetel

– Másik szülő ismeretlen helyen tartózkodik/akadályoztatva van 
(börtön, intézet, stb.)

– Elhunyt

– Fiktív szülő

EGYEDÜLÁLLÓ SZÜLŐ NYILATKOZATA ÉS BIZONYÍTÁS 
SZÜKSÉGES!

– Szülőt új élettárs nem pótolhat!

– KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf


Szóbeli vizsgák, pályaalkalmassági és 
képességfelmérési vizsgálatok időszaka

• Központi írásbeli vizsgát követően ha: előző 3 

évben a jelentkezők száma több mint 2-szeres

• Szakképző iskola: ha 3-szoros (írásbeli, szóbeli)

• Legalább 3 napot kell kijelölni

• 2023. február 27-március 14 között

KIVÁLASZTOTT INTÉZMÉNY HONLAPJÁNAK 

NYOMONKÖVETÉSE! 



A jelentkezők felvételi jegyzéke

• 2023. március 17-ig intézmények a 
honlapjukon – Ideiglenes felvételi jegyzék

• OM azonosító szám 11 számjegy

• Látható: 
– OM azonosító

– Rangsorban a hely

– Pontszám

Ha nem teljesítette a felvételi követelményeket, 
akkor is fel kell tüntetni.

NEM VÉGLEGES LISTA!



Módosítás

• Módosító tanulói adatlap

• 2023. március 23-ig 

• Iskola végzi szülővel egyeztetve!



VÉGLEGES EREDMÉNY
• 2023. április 21-ig OH iskoláknak a 

végleges eredményt megküldi

• Egyetlen kérelem elfogadott, a többit 

elutasítja

• 2023. április 28-ig megküldik a 

jelentkezőknek

• Jogorvoslattal élni lehet adott intézmény 

fenntartójához benyújtott kérelemmel.



Rendkívüli felvételi 
eljárás

• 2023. május 8-augusztus 31-ig

• Ha:
– Nem nyert felvételt, vagy

– Nem kíván beiratkozni a felvételt 
biztosító iskolába

Egyéni jelentkezés közvetlenül a választott 
iskolába.



Köszönöm a figyelmet! 
Forrás: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dloa
d/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztato
k/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

