A középfokú intézmények felvételi rendje
A középfokú iskolába történő felvételi eljárás keretében a felvételi kérelmekről
•

vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények

•

vagy a tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes feladatlapokkal
megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján

•

vagy a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga
eredményei alapján dönthet az intézmény

Az intézmény a központi írásbeli vizsgán kívül más írásbeli vizsgán való részvételt a
jelentkezőktől nem követelhet meg.

A felvételi eljárás során figyelembe vehető egyéb, az EMMI rendeletben meghatározott
eljárások
•

Ha a középfokú iskola a művészeti vagy testkultúra tanulmányi területen hirdet felvételt,
további készségek, képességek meglétét is vizsgálhatja.

•

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai
képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.

•

A katonai és rendvédelmi középfokú
pályaalkalmassági feltételekhez kötheti.

•

Ha a középfokú egyházi vagy magánintézmény vallási, világnézeti tekintetben
elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet
elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja.

•

A speciális szakiskolába a felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői
bizottsági szakvélemény alapján történhet.
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Alkalmassági követelmények
Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott szakképesítésre a
szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági
követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a komplex szakmai vizsgára
bocsátásnak.

A felvételi eljárás elemeinek egymáshoz való viszonya
A középfokú iskola maga döntheti el, hogy mely tantárgyak osztályzatait veszi figyelembe, és
azokból – a megszabott jogi keretek között – hogyan képez pontszámot saját felvételi eljárásában,
azonban a felvételi tájékoztatóban minden erre vonatkozó szabályt köteles nyilvánosságra hozni.

A központi írásbeli vizsgák
•

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika
írásbeli vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel
tárgyanként 50-50 pontot szerezhetnek.

•

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges
alapvető készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem
hagyományos tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert,
begyakorolt eljárások alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben,
szokatlan módon is teret nyitnak a tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás
képességének, a kreativitásnak.

•

Az OH honlapján /www.oktatas.hu/ megtalálható korábbi feladatsorok továbbra is
segítik a felkészülést.

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.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra
A tanulóknak a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”
benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgákra. Ez 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 központi írásbeli vizsgát szervező középiskola minden hozzá forduló tanuló
jelentkezését köteles fogadni.
Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet írásbeli vizsgára.

Különleges bánásmódot igénylő tanuló
Az SNI és a BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok meghatározásakor a
megfelelő szakértői véleményben foglaltak az irányadóak. A középfokú felvételi eljárás során,
amennyiben az SNI, illetve BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, a
jelentkezési laphoz csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a megfelelő szakértői
véleményt.

•

Időhosszabbítás

•

Segédeszköz használata

•

Meghatározott rész értékelés alóli felmentés

A központi írásbeli vizsgák időpontjai
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi időpontokban kell
megszervezni:
•

A 9. évfolyamra 2021. január 23. 10 óra,

•

a pótló írásbeli a 9. évfolyamra 2021. január 28. 14 óra.

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak
részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi
írásbeli vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas
igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal!

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés
lehetősége
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, telefonnal másolatot készíthet, és – kizárólag a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt
tehet.
Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról
másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül –
egy munkanapot /nyolc órát/ kell biztosítani.

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2021. 02. 08-án
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit
tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt
személy aláírásával hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja.
A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.
A tanuló ennek ismeretében nyújtja be a felvételi lapjait /Jelentkezési lapját és Tanulói adatlapját/,
és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Szóbeli vizsga az egyes középiskolák felvételi eljárása során
A szóbeli vizsga az általános felvételi eljárás időszakában, az írásbeli vizsgák lebonyolítása után a
tanév rendjében meghatározott időszakban:
2021. 02. 23. és 2021. 03. 12. között tartható meg.

A középfokú felvételi eljárás
•

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a felvételi lapok kitöltését az
általános iskola szervezi meg.

•

A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerbe kell online úton felvinni a szülőnek az
adatokat.

•

Erről részletes tájékoztatót küldünk, amint megnyílik a felület.

A középfokú felvételi eljárás menete
•

A jelentkezőnek – a jelentkezési lapok számától függetlenül – két példányban ki kell
töltenie a Tanulói adatlapot függetlenül attól, hogy hány középfokú iskolába jelentkezik.
A Tanulói adatlap mindkét példányát az általános iskola kezeli. Az általános iskola a
tanulói adatlap első példányát megküldi a Felvételi Központnak, a második példányát
borítékba zárja, és a tanuló végleges döntéséig megőrzi oly módon, hogy ahhoz – a tanév
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakon kívül – ne
lehessen hozzáférni.

•

A felvételi lapok kitöltése a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben történik meg.
A rendszerből kinyomtatott és a tanuló, valamint a szülő által ellenőrzött, illetve az általuk
és az iskola által is hitelesített /középfokú intézményenként külön-külön elkészített/
Jelentkezési lapokat az iskola küldi tovább a tanuló által megjelölt középfokú oktatási
intézményeknek.

Tanulói adatlap
•

A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a
tanuló jelentkezett. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben
folytatná tanulmányait a jelentkező.

•

A Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra,
ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg
az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.

Értékelő lap
Amennyiben olyan tanulmányi területre is jelentkezik a tanuló, amelyhez a középiskola kéri a
központi írásbeli vizsga eredményét, akkor a dolgozatot értékelő középiskola által kiállított hivatalos
Értékelő lapot a jelentkezésre kiválasztott középfokú iskolához a felvételi tájékoztatójában

nyilvánosságra hozott módon kell eljuttatni /pl. másolatot csatolni a jelentkezési laphoz; elvinni a
szóbeli vizsgára, ha van ilyen; stb./.

Határidő
A Jelentkezési lapok és a Tanulói adatlap általános iskolai továbbításának határideje 2021. február
19.
Az iskolai ellenőrzések érdekében az általános iskolák ennél korábbi időpontban is kérhetik a
felvételi lapok kitöltéséhez szükséges adatok benyújtását.
Iskolánkban 2021. február 10. /szerda/ a Jelentkezési lapok leadásának határideje.

A jelentkezők felvételi jegyzéke
A középfokú iskola a felvételi vizsgák befejezése után, legkésőbb a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott időpontig /2020. március 16./ a honlapján nyilvánosságra hozza a
jelentkezők felvételi jegyzékét.
A nyilvánosságra hozott jegyzékben a jelentkező – ha nem ad meg jeligét – az oktatási azonosító
számával szerepel, egyéb személyes adatai nélkül. A tanuló a Jelentkezési lapjának megfelelő
rovatában kizárhatja oktatási azonosítójának a közlését, és helyette megadhatja azt a jeligét,
amelynek alkalmazásával az általa elért eredmény kifüggeszthető. Az így megadott jeligék
alkalmazásával kell a felvételi vizsga után a jelentkezők rangsorolását is nyilvánosságra hozni!

A módosító Tanulói adatlap szerepe, megküldése a Felvételi Központba
A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor
módosító Tanulói adatlapot kell kitölteni és postázni a Felvételi Központba. A módosításra az
általános iskolában van lehetőség, időpontja: 2021. március 22-23. Ezt március 21- ig kell jelezni
az osztályfőnöknek!
A módosító Tanulói adatlapot az eredeti Tanulói adatlap alapján kell kitölteni. Az eredeti
adatlap egy példányát az általános iskola a kitöltés után megőrzi, és módosítási szándék esetén a
jelentkező rendelkezésére bocsátja. Az elektronikusan kitöltött Tanulói adatlap módosítását /a
tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban/ csak a KIFIR
rendszerben lehet elvégezni, majd a módosítást követően ismételten ki kell nyomtatni és postára
kell adni.

A módosítás lépései
•

A módosítás során tanulmányi területet nem lehet törölni, azonban azok eredetileg
beírt sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség.

•

Az utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely a Tanulói adatlapon korábban
is szerepelt. Új tanulmányi terület csak a már szereplő iskolákon belül, és csak az érintett
középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés
tényét a középfokú iskolába eredetileg benyújtott Jelentkezési lapon kell feltüntetni.

•

Új iskolát /és annak tanulmányi területét/ nem lehet a módosító Tanulói adatlapon
feltüntetni!

•

A módosító Tanulói adatlap kitöltésével a korábban kitöltött Tanulói adatlap érvényét
veszti.

A tanulók és az általános iskolák tájékoztatása a középfokú felvételi eljárás eredményéről
A középfokú iskolák megkapják a Felvételi Központtól az egyeztetett felvételi jegyzéket. A felvételt
hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, a tanév rendjéről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott határidőig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőnek, kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező tanulói jogviszonyban
áll, az általános iskolának is.
A felvételire jelentkező minden tanulónak a Jelentkezési lapon megjelölt értesítési címére 2021.
április 30-ig minden olyan középfokú iskola írásbeli értesítést küld, ahová Jelentkezési lapot adott
be.

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során
A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak az iskolának a fenntartójához kell benyújtani,
amelyiknek a döntésével a tanuló, a szülő nem ért egyet.
Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a
jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig befejeződjék.
Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel
a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.

A rendkívüli felvételi eljárás
Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem jutott be középfokú iskolába, akkor
használja ki a rendkívüli felvételi időszakot, melynek ideje 2021. május 10-től augusztus 31-ig tart.
Ekkor a továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való
jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. Ez az eljárás már nem tartozik a KIFIR hatáskörébe, de az
elektronikus felvételi rendszer segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az
adatait, ahol a felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, tájékoztatásul
közzéteszi a www.oktatas.hu honlapon.
A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is kötelező az
iskolaválasztás.

