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KIFIR JELENTKEZÉSI 

LAP KITÖLTŐ 

PROGRAM:

1. Jelentkezési lapok 

leadása intézményekhez

2. Tanulói adatlap 

leadása OH

Határidő: 

2023.02.22.



I. TÁJÉKOZÓDÁS a felvételi 
jelentkezések előtt

2022. október 20.
Felvételi tájékoztató megjelenése & tanulmányi területek
meghatározása (4 jegyű kód jelzi).

A tanulmányi területek leírása tartalmazza a felvételi kérelmek
rangsorolási szempontjait is.

A különleges bánásmódot igénylő tanulók (SNI, BTMN) részvétele a
felvételi eljárásban:

 Kérjük, hogy tájékozódjanak a tanulmányi területekről - kizáró okok

 A többi tanulóval integráltan oktatható mozgásszervi fogyatékos, hallásszervi
fogyatékos, beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavarral élő, egyéb pszichés
fejlődési zavarral rendelkező, különleges bánásmódot igénylő tanulók fogadása
ágazatonként eltérő, a tanulmányi területek jellemzőinél feltüntetésre kerülnek.



I. TÁJÉKOZÓDÁS a felvételi 
jelentkezések előtt

A szakértői bizottság által készült szakvéleménnyel
rendelkező jelentkezőknek javasoljuk, hogy a felvételi
eljárás előtt keressék fel az illetékes szakértői bizottságot:

 szükség esetén a 2023-2024. tanévre vonatkozóan 
frissítsék a szakvéleményt;

 kezdeményezzenek pályaalkalmassági vizsgálatot, 
tanácsadást vegyenek igénybe.



I. TÁJÉKOZÓDÁS a felvételi 
jelentkezések előtt

Pályaválasztási nyílt napok az 
iskolákban

Pl.: a Bottyánban: Előzetes regisztráció alapján az iskola honlapján keresztül!

• 2022. november 16. szerda14:00 – 16:00 Helyszín: Díszterem

• 2022. december 2. péntek14:00 – 16:00 Helyszín: Díszterem

1. Esztergomi Pályaválasztási 
Kiállítás 

Tervezett időpontja 2022. november (24)-25-26. (csütörtök du.-)péntek-szombat de.



Példa a rangsorolás
meghatározása – Bottyán



II. Központi írásbeli vizsga 9/Ny
2022. december 2-ig egyénileg kell jelentkeztetni a vizsgára.

A vizsgát a tanuló bármely általa választott vizsgaszervező intézményben 

megírhatja.

Jelentkezési űrlap – „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA”

Időpontja: 2023. január 21. (szombat) 10:00 óra, pótidőpont 2023. január 31. 14:00 

óra

Fontos! A kedvezmények és mentességek a középfokú felvételi eljárás során 

csak az érvényes szakértői vélemények birtokában érvényesíthetők. 

A vizsga speciális körülményeire vonatkozó kérelmekről a vizsgaszervező 

intézmény vezetője határozat formájában dönt.

A jogorvoslat menete:

A. megtekintés vizsgát követően 8 napon belül  → 

B. észrevételezés- kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő 

értékelés esetén → 

C. fellebbezés a vizsgaszervező intézményben az első munkanap végéig → 

D. Az iskola a bírálat eredményét írásbeli határozat formájában 3 munkanapon 

belül elküldi az észrevételt tevőnek.



III. A FELVÉTELI LAPOK 
benyújtása

I. Jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a 

középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat 

(tetszőleges számú iskola és tanulmányi terület jelölhető meg).

II. Tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a 

Hivatal tudomására, hogy mely intézmények mely 

tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést, a tanuló 

által meghatározott sorrendben. 

Határidő: 2023. február 22.

Fontos! A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása 

nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el.



IV. FELVÉTELI JEGYZÉK

2023. március 17. − a honlapokon tanulmányi területenként 

nyilvánosságra hozzuk a jelentkezők felvételi jegyzékét (nem a végleges 

felvételi eredmény!).

MÓDOSÍTÁS

I. Tanuló részéről 2023. március 21-22. között

Irányulhat:

 a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatására, 

 új tanulmányi terület felvételére is, de utóbbira csak olyan 

középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt.

II. Iskola részéről

 Pályaalkalmassági vizsgálat (szociális, oktatás ágazaton): a 

szakképzésre vonatkozó KKK alapján meghatározott belépési feltételek 

alapján.

2023. április 21. az OH megküldi a hivatalos végeredményt (az 

egyeztetett felvételi jegyzéket) az intézménynek, 7 napon belül értesíti 

a jelentkezőket az eredményről.



V. A FELVÉTELT NYERT 
TANULÓK VIZSGÁLATA

2023. májusában foglakozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat

(vegyipar, elektronika, szociális, oktatás, szépészet), melyet az I. fokú eljárás

során kizárólag az intézményünk iskolaorvosának a hatásköre elvégezni.

Az egyéb, nem szakorvosi javaslat, vélemény nem mérvadó.

VI. RENDKÍVÜLI FELVÉTELI 

ELJÁRÁS

2023. május 8-tól – augusztus 31-ig, egyénileg történik a felvételi eljárás 

lezárulása után maradtak üres férőhelyek betöltésére.





Forrás:
• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekozt

atok/KIFIR_9evra_kozepiskolai_jogviszony.pdf

Köszönöm a figyelmet!

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_9evra_kozepiskolai_jogviszony.pdf

