
6. évfolyamos felvételi a középfokú 
iskolákban a 2022/2023. tanévben

6 évfolyamos gimnáziumi 
tanulmányi területre jelentkező 

6. évfolyamos tanulók



Felvételi tájékoztatók
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskola

zas/tajekoztatok/KIFIR_8_6_evf_gimn.pdf
• A középfokú iskolák 2022. október 20-áig a középfokú felvételi 

információs rendszerében és a honlapjukon nyilvánosságra 
hozzák felvételi tájékoztatójukat

• A Polgári Törvénykönyv értelmében ha a tanulók szülei elváltak 
vagy külön élnek, a gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos 
kérdésben a szülőknek akkor is közösen kell dönteniük.

• Ha az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, 
annak eldöntése az illetékes Gyámhivatal hatáskörébe tartozik, 
és gyermekük felvételi lapjait e döntés szerint kell továbbítani.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_8_6_evf_gimn.pdf


A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE



A központi írásbeli vizsgára való 
jelentkezés

• Jelentkezés időpontja:
A központi írásbeli vizsgákra a jelentkezési lapok
benyújtásának határideje 2022. december 2.
(Az www.oktatas.hu honlapról letölthető a „JELENTKEZÉSI
LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA”.)
Az űrlap kitölthető elektronikusan vagy hagyományosan
papír alapon.
Amennyiben az elektronikus kitöltést választják, a
jelentkezési lap továbbítása is közvetlenül, elektronikusan
történik a vizsgaszervező intézmény részére.



A központi írásbeli vizsgára való 
jelentkezés

A jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára 
vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi 
eljárásban használatos jelentkezési lappal, 
amelyet a középfokú iskolákba való 
jelentkezésre kell majd használni!!!

A Jelentkezési lapot abba az iskolába 
kell leadni a szülőknek, ahol a központi 

felvételit írja a tanuló.



A központi írásbeli vizsgára való 
jelentkezés

• A jelentkezési lapokhoz szükséges adatok:

Az iskola OM azonosítója: 035260

Neve: Patrona Hungariae, Általános Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Címe: 1092 Budapest, Knézich u. 3-13.

A tagozat kódja / A tagozat rövid megnevezése:
0001 / 6 évfolyamos



Központi írásbeli vizsga

A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a
magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45
perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk
(a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell
tartani), ezzel tantárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

A sajátos nevelési igényű tanulókat, illetve a
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
tanulókat a Nemzeti Köznevelési Törvény (2011.CXC. tv.
47.§) szerint meghatározott módon kezeljük.

Az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu)
megtalálhatók a korábbi feladatsorok.



Az írásbeli felvételi vizsgákon 
használható segédeszközök

• A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, 
minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete 
színű tintával kell elkészíteni.

• Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok 
kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

• Matematika: A matematika feladatlapok 
kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 
szögmérő) kívül más segédeszköz (pl.

• zsebszámológép) nem használható.



A központi írásbeli vizsgák 
időpontjai

• Központi írásbeli: matematika és magyar 
nyelv tantárgyakból (A központi írásbeli 
vizsgára csak egy intézménybe lehet 
jelentkezni.)

• Időpontja:  a 6 évfolyamos gimnáziumba 
jelentkezőknek: 

2023. január 21-e, szombat, 10 órától
(magyar nyelv, matematika)



Pótló központi írásbeli vizsga

• Pótló központi írásbeli: a 6 évfolyamos 
gimnáziumba jelentkezőknek: 2023. január 31-
e, kedd, 14 órától

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az 
előző írásbelin  

alapos ok (pl. betegség – orvosi igazolás) miatt nem 
tudtak részt venni!

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak 
egyszer tehet azonos

típusú központi írásbeli vizsgát!!!)



Mit vigyek magammal?

• A tanulók a központi írásbeli vizsgára 
személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt –
vigyenek magukkal.



Jelentkezés különleges bánásmódot 
igénylő tanulók esetében

• A különleges bánásmódot igénylő tanulók (sajátos 
nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő) szüleinek a 
jelentkezéseket megelőzően tájékozódniuk kell a 
központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban 
való részvétel speciális feltételeire vonatkozóan. 

• Ehhez segítséget találnak az alábbi linken: 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beis
kolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_t
anulok.pdf

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


Jelentkezés különleges 
bánásmódot 

igénylő tanulók esetében

• Az elektronikus űrlapkitöltő programot
választók esetében a speciális
vizsgakörülményekre vonatkozó kérések
rögzítése is a programfelületen történik.

• A központi írásbeli vizsga speciális
körülményeire vonatkozó kérelmekről a
vizsgaszervező intézmény vezetője határozat
formájában dönt.



A központi írásbeli kiértékelt 
feladatlapjainak megtekintése

• A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő 8 napon belül –
egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.

• A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és
szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola
képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy
elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot
készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól
eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

• Észrevételeit – 16.00 óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező
megtekintést követő első munkanap végéig intézményben..



A központi írásbeli kiértékelt 
feladatlapjainak megtekintése

• Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő
elmulasztása esetén egy napon belül lehet
igazolási kérelmet benyújtani.

• Az igazolási kérelem benyújtási határideje
jogvesztő.

• Amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést
választotta, a programfelületen keresztül
elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a
vizsgaszervező intézményhez az észrevételt.



A központi írásbeli kiértékelt 
feladatlapjainak megtekintése

• A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt
elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül
határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban
közli az észrevételt tevővel.

• Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának
kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt
három napon belül írásban közli a vizsgát szervező
iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó
dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül
megküldi a Hivatalnak.

• A Hivatal a fenntartott észrevételt 8 napon belül
érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat
formájában megküldi az iskolának és az észrevételt
tevőnek.



A dolgozatok megtekintésének 
ideje

2023. január 27. (péntek)

8.00 - 16.00 óra között 
Pótfelvételit íróknak: 

2023. február 6. hétfő 

8.00 – 16.00 óra között



A központi írásbeli vizsgák 
eredményeinek közzététele

• A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát
szervező középiskola 2023. február 10-ig (péntek)
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, az Értékelő
lapot minden tanulónak átadja.

• A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be
felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói
adatlapját), és vesz részt az általános felvételi
eljárásban.



JELENTKEZÉS A TOVÁBBTANULÁSRA



Jelentkezés a továbbtanulásra
• Továbbtanulási Jelentkezési lapot (lapokat) és a Tanulói

Adatlapot az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu)
történő regisztráció után vagy a szülők töltik ki, vagy az
adataikat nekünk megadva, az iskola titkárságán állítjuk elő.

• A Jelentkezési lapot (lapokat) és a Tanulói Adatlapot
kinyomtatva, a Felvételi Központba (9001. Győr, Pf. 681) kell
ÖNÖKNEK elküldeni 2023. február 22-ig, péntek
éjfélig (az általános iskola aláírása nem kötelező).

• Javasoljuk, hogy a Tanulói adatlapon a Patrona Hungariae,
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI-t jelöljék
meg első helyen.

http://www.oktatas.hu/


Jelentkezés a Patrona Hungariae 

Katolikus Iskolaközpontba

• Kérjük azokat a diákokat és szüleiket, akik a Patrona Hungariae
Katolikus Iskolaközpont 6. évfolyamos képzésére szeretnének
jelentkezni a központba beküldendő Továbbtanulási Jelentkezési

lap és a Tanulói Adatlap mellett egy saját „Patronás” jelentkezési

lapot is töltsenek ki, amelyet szintén a portán lehet kérni és
letölthető lesz az iskola honlapjáról (www.patrona.hu). Ezt is
kiosztjuk a 6. osztályosoknak!

• A „Patronás” jelentkezési lap beküldési 
határideje szintén 2023. február 22.

• A „Patronás” jelentkezési lapot az interneten keresztül az igazgato@patrona.hu
e-mail címre vagy postai úton is eljuttathatják a 1092 Budapest, Knézich u. 3-13. 
címre vagy személyesen leadhatják az iskola portáján.

http://www.patrona.hu/


Szóbeli elbeszélgetés a Patrona
Hungariae Katolikus 

Iskolaközpontba jelentkezőknek

• A szóbeli beszélgetésre 2023. február 27. és 
március 14. közötti időszakban kerülhet sor

• A beszélgetés időpontjáról mindenkit e-mailben 
és a honlapon keresztül tájékoztatunk.



Felvételi eredmények
• A központi írásbeli vizsgán elérhető eredménynek
az iskola felvételi eljárásában a megszerezhető
felvételi összpontszám minimum 50%-át kell
képviselnie.

• A tanulmányi eredmények beszámításakor a
jelentkezés tanévének félévi eredményeit
vesszük figyelembe.

• (A tanulmányi eredményekbe nem számítható be
nyelvvizsga, tanulmányi verseny, sportverseny és
egyéb teljesítmény, amely elválasztható az általános
iskolai tanulmányokat dokumentáló általános iskolai
bizonyítványban, félévi értesítőben található
osztályzatoktól, minősítésektől.)



A jelentkezők rangsorolása

• Központi írásbeli: magyar nyelv 50 pont
matematika 50 pont

• Hozott pontok: 20 pont
(félévi eredmények)

Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv
6. osztály félév: 5 5 5 5

• Maximális, a jegyek alapján képzett pontszám: 20 pont 
• Szóbeli elbeszélgetésen szerezhető pontszám: 50 pont
• Összesen szerezhető: 170 pont



Jelentkezési sorrend

• A felvételi döntésről szóló értesítést legkésőbb 2023. 
március 17-ig (péntek) megküldjük a jelentkezőknek. 

• Amennyiben a tanuló felvételt nyert hozzánk, 
ugyanakkor másik iskolát is bejelölt, és mégis úgy 
dönt, hogy a mi iskolánkat választja, akkor módosíthat 
a Tanulói Adatlap sorrendjén 2023. március 21-22-én 
(kedd-szerda).

• Ebben az esetben ezt kérjük tegyék meg a javunkra, 
mert egyébként az ő helyére mást kell, hogy fölvegyen 
az iskola.



Végleges kiértesítés

• 2023. április 13-ig (csütörtök) az iskola elkészíti 

a KIFIR iskolai rangsoroló programban a 

jelentkezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes 
felvételi jegyzéket, majd azt − a Hivatal által 
meghatározott módon − megküldik a Hivatalnak

• A Hivatal ezt követően 2023. április 21-ig 

(péntek) elkészíti, és a középfokú iskoláknak 

megküldi a hivatalos végeredményt (az 
egyeztetett felvételi jegyzéket).



Végleges kiértesítés

• 2023. április 28-ig (péntek) a felvételt hirdető 
középiskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek 
és az általános iskoláknak.


