
Tájékoztató értekezlet
A középfokú felvételi 

eljárás menete 
8. osztályos továbbtanulás

2022. szeptember 27.





Két út a továbbtanulás során
1. Kizárólag az általános iskolai 

tanulmányi eredmények alapján 
2. Központi írásbeli vizsga 

eredménye alapján 



Felvételi lépésről lépésre
Felkészülés

• Az előző évek írásbeli feladatsorainak és egyéb internetes és 
nyomtatott segédanyagoknak a tanulmányozása.



Pályaorientációs kompetencia 
vizsgálata (mérés)
• A köznevelési törvény írja elő
• Kitöltése kötelező 2022. október 10-ig
• 87 kérdést tartalmaz + egyéni mérési azonosítót
• Csak ajánlást fogalmaz meg, nincs semmilyen kötelező érvénye



2022. október 20. (szerda)

• A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a 
felvételi tájékoztatójukat.
• Hivatal honlapján a KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és 

írásbeli vizsgahelyszín kereső linken. www.oktatas.hu

http://www.oktatas.hu/


2022. december 2. (péntek)
A központi írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezés határideje.

• A jelentkezési lapot közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézménybe kell eljuttatni. SZÜLŐ FELADATA; személyesen
vagy postai úton
• A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be
a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól,
hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú
intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet
jelöl meg.





2023. január
• A középiskolai jelentkezéshez szükséges adatbegyűjtő lap a szülők 

számára
• Személyes adatok
• Továbbtanulási adatok megadása
• Ki kell nyomtatni, aláírni, leadni a titkárságon
• A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület 

jelölhető meg. 
• Az iskola felhívja rá a figyelmet
• http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto

http://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto


2023. január 21. 10:00 (szombat)

Központi írásbeli felvételi vizsgák.

• Az írásbeli vizsga feladatlaponként 45 perces, a két (magyar nyelvi és 
matematikai) feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartanak.

• Személyazonosító igazolványt (diákigazolványt vagy személyi igazolványt) 
kell vinni.

• A feladatlapok kitöltéséhez kék vagy fekete golyóstoll szükséges (célszerű 
vinni tartalék tollakat is), a rajzokat ceruzával kell elkészíteni. A matematika 
vizsgán körző, vonalzó, szögmérő használható, de számológép nem 
engedélyezett!



2023. január 31. 14:00 (kedd)
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák

• Azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 
venni.



2023. február 6-ig (hétfő)
A központi írásbeli vizsgadolgozatok eredményének értesítési határideje.

• Eddig az időpontig a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 
vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapok átadásával, a felvételi 
dolgozatok megtekintésének lehetősége mellett értesítik a tanulókat az írásbeli 
eredményéről.

• A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait az igazgató által meghatározott 
helyen és időben a vizsgázó és szülője megtekintheti, azokról kézzel vagy 
elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. Ha az 
iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt 
dolgozatáról másolatot kell készíteni.

• A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az észrevételek 
a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatók 
le.



2023. február 10. (péntek)

• A Patronának február 22-ig kell leadni a jelentkezéseket.

• Az igazán vágyott iskolákat, tagozatokat érdemes feltüntetni a
jelentkezésnél akkor is, ha az eddigi tapasztalatok alapján azokba az
intézményekbe vagy tanulmányi területekre csekély a valószínűsége a
bekerülésnek.
• Reálisan és könnyen elérhető középiskolákba is célszerű jelentkezni
arra az esetre, ha egy népszerűbb iskolába nem sikerülne felvételt
nyerni.



2023. február 27 – március 14.
• A szóbeli meghallgatások, vizsgák időszaka.



2023. március 17. (péntek)
• A felvételi jegyzékek (a jelentkezők teljesítménye alapján kialakított 

rangsorok) nyilvánosságra hozatalának határideje.



2023. március 21-22. (kedd- szerda)
• A tanulói adatlapok (a tanulmányi területek sorrendjének) módosítási 

lehetősége.
• A szülő otthon módosít, a változást kinyomtatja, aláírva behozza az 

iskolatitkárnak.



2023. április 21. (péntek)
• Egyeztetett felvételi jegyzékek kialakításának határideje.

• A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak.



2023. április 28. (péntek)
• A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános
iskoláknak.



2023. május 29-ig (hétfő)
• Fellebbezési eljárások lezárulnak.


