
Középiskolai felvételi 

2022/23.

Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola

8. évfolyamos szülői értekezlet 



Felkészülés a felvételire

• A 7-8. évfolyamon emelt óraszámban tanítjuk a matematika és a magyar nyelv és
irodalom tantárgyakat.

• 3. tanéve pályaorientációs mérésben vesznek részt a tanulók.

• Október-november hónapban részletes tájékoztatást teszünk közzé a honlapon,
illetve pályaválasztási szülői értekezletet tartunk.

• Minden tanulónak összeállítunk egy felvételis mappát. Ezen keresztül küldjük-kérjük
a dokumentumokat. (A középiskolák tájékoztatóit fogadjuk, az egyéb anyagokat az
osztályfőnökökön keresztül küldjük a szülőknek, a kérdéseket összegyűjtjük,
továbbítjuk a középiskolák felé, a tanulók a nyílt napokon részt vehetnek.)



Jelentkezés az írásbeli vizsgára
• Jelentkezési lapot kell kitölteni, aláírni. Elektronikusan is kitölthető, beküldhető. Segítség videón:

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk

• Akit érint az SNI, BTMN: kérelmet és szakértői véleményt kell csatolni.

• Írásbeli vizsgát szervező intézmények:

• https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/

• Az írásbeli vizsgára való jelentkezésről a tudnivalók:

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasb

eli_vizsga.pdf

• Kérjük, éljenek az elektronikus jelentkezéssel. Szükség esetén segítséget nyújtunk: november 21-én és

28-án, 15:00 órától 17:00 óráig.

• A jelentkezésről a mappában visszajelzést kérünk legkésőbb november 30-ig.

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf


Írásbeli vizsga

• 2023. január 21., szombat, 10:00 óra

(indokolt esetben pótló: 2023. január 31., kedd, 14:00 óra)

• Felszerelés a vizsgára:

• személyazonosításra alkalmas igazolvány – diákigazolvány vagy személyi igazolvány;

• segédeszközök: vonalzó, körző, szögmérő (illetve méltányosság alapján);

• Grafitceruza és radír a rajzokhoz matematikából és kék vagy fekete színű toll minden
szöveges részhez mindkét tantárgyból;

• frissítő (szülő nem mehet be).



Az írásbeli feladatlapok

• A korábbi évek vizsgafeladatai és javítókulcsai:

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladats
orok

• Tantárgyanként 45 perc (illetve méltányosság alapján) áll rendelkezésre.

• Az intézmény által meghatározott időben és helyen megtekinthetik a javított, értékelt
feladatlapokat a tanulók és szülők, másolat készíthető.

• Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az
értékelésre észrevételt tehet a szülő, tanuló a megtekintést követő első munkanap
végéig, azaz 16:00 óráig.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok


Az írásbeli eredmények közzététele 

• A vizsgát szervező intézmény az ún. értékelő lapon 2023. február 10-ig

közvetlenül tájékoztatja a tanulót, szülőt az írásbeli vizsga eredményéről.

• A tanuló az eredmények ismeretében tölti ki az adatbegyűjtő lapot, és nyújtja

be a felvételi lapokat (jelentkezési lap, tanulói adatlap).

• Az eredeti értékelő lapokat a mappában bekérjük, azokról iskolánk másolatot

készít, mert azt a középiskolák kérhetik.



Iskolaválasztás

• Intézménykereső: https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/

• Az iskolák tájékoztató anyagait az osztályfőnökökön keresztül folyamatosan küldjük.

A középfokú oktatás rendszere

• Köznevelés: 

• gimnázium (4 év, esetleg + 1 év nyelvi előkészítő)

• Szakképzés (átjárhatóság): 

• technikum (2 év alapozó + 3 év szakirányú oktatás, esetleg + 1 év nyelvi előkészítő)

• szakképző iskola (1 év alapozó + 2 év szakirányú oktatás)

• részletek: https://ikk.hu/p/technikum-es-szakkepzo-iskola

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/
https://ikk.hu/p/technikum-es-szakkepzo-iskola




Szempontok, tudnivalók a választáshoz

• Mindkét szülő közös döntése kell, hogy legyen a választás különélő szülők esetében is – két
aláírás szükséges (a kivétel szabályozott)!

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felve
teli_lapok_alairasa.pdf

• Átgondolandó, hogy iskolát vagy tanulmányi területet választanak-e.

• Az iskolaválasztást lehetőleg a tanulók érdeklődési köre, képességei, kompetenciái,
eredményei határozzák meg.

• Az iskolák sorrendjében a leginkább vágyott középiskola kerüljön első helyre, utána
csökkenő nehézségi szint szerint a többi.

• A választott sorrendet a középiskolák nem ismerik meg.

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


Jelentkezés a felvételire

• Adatbegyűjtő lap kitöltése

• Online felülelten https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg

• A személyes adatokat, a választott középiskolák adatait, a tanulmányi területeket, a sorrendet
kell megadni ezen a dokumentumon.

• Osztályfőnökök felviszik az 5-7. év végi, 8. félévi eredményeket a rendszerbe.

• Intézményenként külön-külön jelentkezési lapokat készítünk az adatbegyűjtő lap alapján.

• A jelentkezési lapot (ha a középiskola kéri, akkor az értékelő lapot is) az iskolánk
küldi a tanuló által megjelölt intézményekbe 2023. február 22-ig, a tanulói adatlap
pedig az Oktatási Hivatal számára készül.



A felvételi

• Az elbírálás a beérkezett eredmények (8. félévi és a korábbi év végi jegyek,

írásbeli felvételi vizsga eredménye, egyéb – a középiskola által előre

meghatározott, pl. szóbeli meghallgatás – eredmény) alapján történik.

• A szóbeli vizsgára 2023. február 27. és március 14. közötti időszakban

kerülhet sor. A szóbeli vizsgák helyét és időpontját az érintett középiskola

határozza meg.

• Az elbírálásnál fontos a választott középiskolák, tanulmányi területek

megjelölt sorrendje!



Ideiglenes felvételi jegyzék, módosítás

• 2023. március 17-ig a középiskolák honlapjukon nyilvánosságra hozzák az ideiglenes
felvételi jegyzéket (rangsorolva tanulói azonosítóval vagy jeligével).

• 2023. március 21-22-én lehetséges:

• a tanulói adatlapon szereplő sorrend megváltoztatása,

• illetve új tanulmányi terület felvételére (az eredeti tanulói adatlapon már szerepelő
középiskolánál). Az új tanulmányi terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt
előzetes egyeztetés is szükséges.

• Iskolánk módosító tanulói adatlapot állít elő a KIFIR rendszerből, 2023. március 23-
ig az Oktatási Hivatalba továbbítja.



A felvételi eljárás zárása

• Értesítés felvételről: a középfokú iskola 2023. április 28-ig megküldi a felvételről
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános
iskolának.

• Jogorvoslati lehetőség: az iskola által meghozott döntés ellen jogszabálysértésre vagy
az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással – a középfokú iskola
fenntartójához kell benyújtani.

• Pótfelvételi: rendkívüli felvételi eljárás során (2023. május 8-tól) egyénileg,
közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel
kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi
eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.



Beiratkozás

• 2023. június 21-23.

• A beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a középiskola a tanuló, szülő 

számára megküldi.

Kívánjuk, hogy minden tanulónk megtalálja a számára 

legmegfelelőbb helyet!



Tájékoztatók

• SNI, BTMN:

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIF
IR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf

• A felvételi lapok aláírásáról külön élő szülők esetében: 

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIF
IR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

• Adatvédelem:

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KIFIR_ada
tvedelmi_tajekoztato_2022_2023.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kulonleges_banasmodot_igenylo_tanulok.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2022/KIFIR_adatvedelmi_tajekoztato_2022_2023.pdf


Kérés a határidőkkel kapcsolatban

• A felvételi eljárás során az iskolánk minden dokumentumot küld a szülőknek,
tanulóknak, és begyűjti a szükséges adatokat, kitöltött dokumentumokat, segít az
elektronikus kitöltésben, valamint továbbítja a választott középiskoláknak, Oktatási
Hivatalnak.

• Mivel minden dokumentummal van teendőnk iskolai szinten is, ezért az Oktatási
Hivatal által kiírt határidők előtt kell bekérnünk azokat (vagy jelzést azok
elektronikus küldéséről), hogy legyen időnk rendszerezni, feldolgozni, felvinni,
postázni stb.

• Kérjük az iskolánk által megadott határidők pontos betartását!



A feladatok összegzése

• https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf

• Jelentkezés írásbelire:

• Jelentkezési lap írásbeli vizsgára (kérelem, szakvélemény) – 2022. 12. 02.

• írásbeli eredménye: Értékelő lap – 2023. 02.10.

• Jelentkezés középiskolába – 2023. 02. 22.:

• Adatgyűjtő lap – ebből Jelentkezési lap (benne: 8. félévi és korábbi évek tanulmányi eredményei) készül középiskolánként;

• Értékelő lap, ha a középiskola kéri;

• Tanulói adatlap Oktatási Hivatalnak.

• Lehetséges: Módosító tanulói adatlap (2023. 03. 23.), Jogorvoslati kérelem (legkésőbb 2023. 04. 28., eredmény után 15 nap)

• Pótfelvételi (2023. 05. 08 – 2023. 05. 19., illetve 2023. 08. 31.)

• Beiratkozás (2023. 06. 21-23.)

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_alt_isk_8_evfolyamrol.pdf



