
IRÁNY A PÁLYA! 

2022. november 17.

„Az emberi nemnek az a hivatása, hogy 

munkáljon, alkosson, teremtsen.”
Széchenyi István



Tematika

I. Tájékoztató a középfokú beiskolázásról

1.Középfokú intézménytípusok

2.Felvételi eljárásrend ismertetése

II. Workshop



1. Hova jelentkezhetnek a 2022/2023. 

tanévben a diákok? - Iskolatípusok

• Gimnázium 

• Szakgimnázium

• Technikum:

Nyelvi előkészítő év

Két tanítású nyelvi előkészítő

• Szakképző Iskola

• Szakiskola

• Készségfejlesztő iskola



a. Gimnázium

• Négy, hat vagy nyolc– nyelvi előkészítő 

évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc -

évfolyammal működő nevelési-oktatási 

intézmény.

• Általános műveltséget megalapozó, 

valamint érettségi vizsgára és 

felsőfokú iskolai tanulmányok 

megkezdésére felkészítő nevelés-

oktatás folyik.



b. Szakgimnázium

• Öt évfolyammal működő, művészeti, 

pedagógiai, illetve közművelődési 

képzést folytató nevelési-oktatási 

intézmény.

• A szakgimnázium érettségi végzettség 

és szakképesítés megszerzésére, 

szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, valamint szakirányú 

munkába állásra készít fel.



c. Technikum

• Általános műveltséget megalapozó, érettségi 

vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, 

valamint a szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulást vagy munkába állást segítő 

évfolyamokkal rendelkezik.

• 5 éves: 2 év közismereti és ágazati 

alapoktatás + 3 év szakirányú oktatás

• Érettségi és technikusi szintű szakképzettség 

szerezhető.



d. Szakképző iskola

• A szakma megszerzéséhez szükséges 

közismereti oktatást és szakmai oktatást 

magában foglaló, a szakmajegyzékben 

meghatározott számú évfolyamú képzést 

biztosító intézmény.

• Az első év ágazati alapismereteket nyújtó 

oktatásból áll, mely ágazati alapvizsgával 

zárul, majd ezt követően kerül sor a 

konkrét szakma kiválasztására. 



e. Szakiskola

• a sajátos nevelési igényű tanulók

(bizonyos csoportját) készítik fel szakmai

vizsgára

• Közismereti oktatás és szakmai oktatás,

illetve szakképesítésre felkészítő szakmai

képzés folyik

• a munkába álláshoz, az életkezdéshez

szükséges ismereteket nyújtanak



f. Készségfejlesztő iskola

• Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók

részére biztosítja az életkezdéshez való

felkészülést, a munkába állást lehetővé

tevő egyszerű betanulást igénylő

munkafolyamatok elsajátítását.

• A munkába álláshoz és az életkezdéshez

szükséges ismereteket nyújt.



2. Felvételi eljárásrend ismertetése

• Általános felvételi eljárás:

2023. január 21. – 2023. április 28.

• Rendkívüli felvételi eljárás:

2023. május 08. – 2023. augusztus 31.



2.1  A 9. évfolyamra történő beiskolázás  

történhet:

• vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi 

eredmények alapján,

• vagy gimnázium és szakgimnázium, illetve szakképző 

intézmények esetén a tanulmányi eredmények és a 

központilag kiadott egységes feladatlapokkal 

megszervezett írásbeli vizsga eredményei alapján,

• vagy gimnázium és szakgimnázium, illetve szakképző 

intézmények esetén a tanulmányi eredmények, 

továbbá a központi írásbeli vizsga és a szóbeli 

vizsga eredményei alapján



- A központi írásbeli vizsgát szervező intézmények jegyzéke: Oktatási 

Hivatal honlapján teszik közzé 2022. november 16-áig /www. 

oktatas.hu/ 

- Jelentkezés 2022. december 2-áig „JELENTKEZÉSI LAP KÖZPONTI

ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” című formanyomtatvánnyal, melyet a tanuló

által választott intézménybe kell benyújtani.

- SNI és BTMN-es tanulók jelentkezése: a „JELENTKEZÉSI LAP 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA” nyomtatvány mellékletét képező, 

„SZÜLŐI KÉRELEM A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA SPECIÁLIS 

VIZSGAKÖRÜLMÉNYEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA”

2.2  A központi írásbeli felvételi vizsga



2.3 Jelentkezési lap formanyomtatvány



2.4 Szülői kérelem 

a központi írásbeli 

vizsga 

speciális 

vizsgakörülményei

nek biztosítására  

formanyomtatvány
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2.5 Központi felvételit írató középiskolák 

a 2022/2023. tanévben

1. Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium és Kollégium
2. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és 

Kollégium
3. Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási 

Nyelvű Közgazdasági Szakgimnáziuma és 
Kollégiuma

4. Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és 
Gimnázium

5. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus 
Gimnázium és Kollégium

6. Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium



2.6 Központi felvételi írásbeli vizsga 

2023.01.21. 10.00 óra (pótló írásbeli 2023.01.31. 

14 óra /alapos ok/)
• Egy matematika és egy magyar feladatlap /2X45 perc 

15 perc szünettel/

• A központi felvételi vizsgán elérhető eredményeknek  az 

összpontszám minimum 50% -át kell képviselnie a 

megszerezhető pontszámon belül,

• A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz 

nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez 

rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 

segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

• A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden 

egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell 

elkészíteni. 

• Személyi igazolvány vagy diákigazolvány



2.6 A központi feladatsorok értékelése:

2023.02.10.

- értékelő lapon /fénymásolható/



2.6 A központi feladatsorok értékelése:

Jogorvoslati lehetőség:

- az értékelő lap kézhezvételétől számított egy 

napon belül írásban a középfokú iskola 

igazgatójánál /határozat 3 munkanapon belül/,

- egyet nem értés esetében ismételten az 

intézmény igazgatójához kell fordulni írásban,

- a középiskola az Oktatási Hivatalhoz fordul, 

megküldi a dokumentumokat. /határozat 8 

munkanapon belül/



Középfokú felvételi eljárás felvételi lapjai

kizárólag a KIFIR elektronikus

adatlapkitöltő programfelületen

állíthatók elő, a jelentkezők csak ezek

továbbításával vehetnek részt a középfokú

felvételi eljárásban. Az általános iskola 8.

évfolyamos tanulóinak jelentkezési lapjait a

jelentkező általános iskolája állítja elő, és

végzi el a felvételi lapokkal kapcsolatos

további adminisztrációs teendőket.

2.7Jelentkezés a középiskolába 2023.02.22.



Jelentkezési lapok: 

•a tanuló személyes adatai

•jelige: tetszőleges, azonosításra alkalmas jelsor

•az iskola adatai, 

•megjelölt tanulmányi terület

•általános iskolai tanulmányi eredmények,

•egyéb információ: pl. kollégiumi igény

Központi írásbeli értékelő lapja csatolva.

Minden megjelölt középfokú intézménybe egy tanulói 

jelentkezési lap.

2.7 Jelentkezés a középiskolába 2023.02.22.



Adatlap: 

•tanuló adatai

•az összes megjelölt iskola adatai

•OM azonosító és a tanulmányi terület

A tanulói adatlapon a jelentkező által megadott sorrendbe állítja 

azokat a tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezett. 

Ennek megfelelően a programban azt a tanulmányi területet kell 

előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná tanulmányait a 

jelentkező. Mivel a tanulói adatlap csak a Hivatal zárt 

rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú 

iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen 

jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét.

2.7 Jelentkezés a középiskolába 2023.02.22.



Az aláírásokon kívül a kinyomtatott tanulói adatlapra és 

jelentkezési lap(ok)ra más, kézzel írott szöveg nem 

kerülhet

A Hivatal kizárólag a tanév rendjében megadott határidő 

(2023. február 22. éjfél) előtt elektronikusan továbbított 

vagy postára adott tanulói adatlapokat dolgozza fel a 

KIFIR rendszerben.

Módosító időszak: 2022.03.21-03.22. 

(Tanulmányi terület nem törölhető, eredetileg beírt 

sorrend átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvihető. 

Új iskola nem vihető fel!)

2.7 Jelentkezés a középiskolába 2023.02.22.





A felvételi lapokat kötelezően alá kell írnia:

- Mindkét szülőnek,

- A 14. életévét betöltött, korlátozottan cselekvőképes 

jelentkezőnek.

Felvételi lapok aláírására vonatkozó szabályok elvált 

vagy különélő szülők esetében:

- Amennyiben a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot

kizárólagosan csak az egyik szülő gyakorolja, attól még a

másik szülőt a gyermek sorsát érintő lényeges

kérdésekből nem lehet kizárni. A másik szülőt is

megilleti a döntési jogosultság a gyermek

továbbtanulását illetően, vagyis a felvételi lapok

benyújtásánál az ő aláírására is szükség van!

2.8 Felvételi lapok aláírása



Mikor nincs szükség a másik szülő aláírására:

- Ha a szülői felügyeletet a bíróság megszüntette vagy 

korlátozta

- Ha a szülői felügyeleti joga szünetel

- Ha a másik szülő ismeretlen helyen tartózkodik

- Ha a másik szülő jogai gyakorlásában ténylegesen 

akadályozott

- Ha a másik szülő elhunyt

- Ha a születési anyakönyvi kivonaton fiktív szülőként 

van feltüntetve

Igazolni kell azt a tényt, hogy a másik szülő aláírására 

nincs szükség. Új élettárs, illetve házastárs aláírása 

nem pótolhatja a másik szülő aláírását.

2.8 Felvételi lapok aláírása



SIKERES 

PÁLYAVÁLASZTÁST 

KÍVÁNUNK!


