
Beiskolázási tájékoztató 

8. osztályosok szülei számára 



Forrás / elérhetőség 

oktatas.hu (Oktatási Hivatal honlapja) 

Köznevelés 

Középfokú felvételi eljárás 

–Tájékoztató felvételizőknek 

–Tájékoztató intézményeknek 

–Központi írásbeli feladatsorok, javítási 
útmutatók 

–Prezentációk, tanulmányok, statisztikák 

–Gyakran ismételt kérdések 

–Jogszabályok, közlemények 

 

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/


A két szülőnek egyet kell értenie! 
• Jelentkezési lapot alá kell írnia 

– mindkét szülőnek, 
– tanulónak. 

• Külön élő szülőknek is! 
• Kivéve, ha 

– Szülői felügyeletet a bíróság korlátozta /IGAZOLÁS/ 

– Ismeretlen helyen tartózkodik 

– Akadályoztatott (Közokiratba vagy Magánokiratba 
foglalva) 

– Gyámhatóság döntött 

 



2020. október 20. 

• Középiskolák közzéteszik 

– KIFIR rendszerben, 

– honlapjukon 

• Tanulmányi területeiket és kódjaikat, leírásukat 

– 4 jegyű szám 0001 - 9999 

– egy intézménynek több is van 

– nem azonos az osztállyal 

 



2020. október 31-ig 

• Általános iskola tájékoztatja a szülőket a 
felvételi eljárás rendjéről 
 

MOST! 



Felvételi alapja 
A) B) C) D) E) 

Tanulmányi 
eredmények 
alapján 

Tanulmányi 
eredmények 
alapján 

Tanulmányi 
eredmények 
alapján 

Tanulmányi 
eredmények 
alapján 

Tanulmányi 
eredmények 
alapján 

és Központi 
felvételi írásbeli 
alapján 

és Központi 
felvételi írásbeli 
alapján 

és Központi 
felvételi írásbeli 
alapján 

és Szóbeli vizsga Más (pl. 
versenyek) NEM 

és Szóbeli vizsga 

7. Év vége 
8. Félév 
Mely 
tantárgyak? 

a) Csak matek 
b) Csak magyar 
c) mindkettő 

további 
készségek, 
képességek 
meglétét 
-testnevelés 
-egészség 
-művészet 

vallás, 
világnézet 
elfogadásához 
kötheti 



Központi felvételi írásbeli vizsga 1. 

• Jelentkezési határidő: 2020. december 4. 
– TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP (OH, saját honlapunk) 

• Csak az írásbelire vonatkozik 

• 2021. január 23. 10 óra 

– Igazolvány (személyi ig., diák ig.) 

– 2 X 45 perc 

• Pótló vizsga január 28. 14 óra 

– Csak orvosilag igazolt betegség esetén… 

 



Központi felvételi írásbeli vizsga 2. 

• Minden középiskola szervez, amelyik elvárja… 

– Bárhol megírható… 

– Mindegyik középfokú iskolában érvényes 

• Egységes javítás központi útmutató alapján 

• Megtekintés, észrevétel… (nálunk 2021. febr. 2.) 
• Értesítés az eredményről 2021. február 8-ig 

 



Szóbeli vizsga 

• 2021. február 24. – március 13. között 

• Írásbeli értesítés az iskolától… 

 

• Árpád-házi Szent Erzsébet Iskolában 

– 8. osztályosok 2021. márc. 5. (péntek) 15:00-tól 

– 4. osztályosok 2021. márc. 6. (szombat) 8:00-tól 



Felvételi jelentkezési időszak 
2021.02.19-ig!!! 

A) Felvételi jelentkezési lap kitöltése 

• Személyes adatok pontos kitöltése 

– Tanulói oktatási azonosító 

• Tanulmányi eredmények (7. év vége, 8. félév) 

• Középiskola megjelölése (Telephely!) 

• Tanulmányi területek megjelölése 

• Kollégium igény 

• Tanulni kívánt nyelv!! – Eddig tanult nyelv  



Felvételi jelentkezési időszak 
2020.02.19. 

B) Tanulói adatlap 

• Több iskolát is meg lehet jelölni 

• Olyan sorrendbe kell rakni az iskolákat, ahogy 
szeretné, hogy felvegyék!! 

– OM azonosító 

– Telephely kódja 

– Tanulmányi terület 



Középiskola 

• Nem látja, mely más iskolákba jelentkezett, 

•  Nem látja, milyen sorrendben jelentkezett… 

 

• ezért nem tudja, hogy hol fognak betelni a 
megadott férőhelyek. 



Felvételi lap előállítása 
2021. február 19. továbbítás!!! 

Határidő: 

• Otthon papíron 

• Iskola elektronikusan, kinyomtatva hazaküldi 

• Szülők, tanuló aláírja 

• Iskola továbbítja 

 

• *Nem szabad javítani rajta! 



2021. március 16. 

• jelentkezők felvételi jegyzéke 

– Intézmény honlapján 

– Ebből még nem lehet következtetni a felvételre 
vagy elutasításra 



2021. március 26. 

• Ideiglenes felvételi jegyzéket kap az iskola az 
Oktatási Hivataltól (ABC sorrendben). 



Tanulói adatlapok módosítási 
lehetősége 

• 2021. március 22–23. 

• Általános iskolában (személyesen) 

• Változtatni lehet: 

– Sorrenden 

– Új tanulmányi terület felvétele 

• Nem lehet 

– Új iskolát megjelölni 

 



Felvételi eljárás eredménye 

• Egyeztetett felvételi jegyzék 

– 2021. április 23. 

– Középiskola ekkor tudja meg, kit vesz fel. 

• Írásbeli értesítést küld az iskola a szülőknek 

– 2021. április 30-ig 

 



Fellebbezés 

• Elutasítás esetén jogorvoslat kérelemmel lehet 
élni. 

• Igazgatónak átadva / eljuttatva 

• Fenntartónak címezve 

• A jogorvoslati eljárás 2021. jún. 1-ig 
befejeződik. 

 



Beiratkozás a gimnáziumba 

• 2021. június 22. hétfő 

– 8 és 16 óra között 


