


Felvételi a középfokú iskolákban 

a 2018/2019. tanévben

A felvételi eljárás 2 szakasza:

1. Általános felvételi eljárás: 2019. január 19-étől 2019. április 30-áig 

tart. 

2. Rendkívüli felvételi eljárás: 2019. május 6-ától 2019. augusztus 31-éig 

tart. 



Tájékozódás a középfokú iskolákról

Honlapjukon található felvételi tájékoztató alapján:

• felvételi eljárásának rendjét  

• ha szóbeli vizsgát szervez, a vizsga követelményeit

• vizsga eredményének az iskola felvételijébe való beszámítására

vonatkozó információkat

Nyílt nap

www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso

2 tanítási napról a látogatott iskola igazolásával (az igazoláson a 

szülő aláírása is szükséges) lehet hiányozni!



Intézménytípusok a szakképzésben

Szakközépiskola helyett SZAKGIMNÁZIUM : 4+1 évfolyamos

• A  tanulók az érettségi mellett egy szakképesítést is szereznek  

• Érettségi után emelt szintű („technikus”) szakképesítés szerezhető  

Szakiskola helyett SZAKKÖZÉPISKOLA : 3+2 évfolyamos

• A  3 éves szakmai képzést követően  lehetőség van az érettségi  

megszerzésére

SZAKISKOLA : csak SNI tanulókat készít fel  



Felvételi döntés

Csak tanulmányi 

eredmény

Tanulmányi eredmény

Központi írásbeli vizsga

Tanulmányi eredmény

Központi írásbeli vizsga

Szóbeli vizsga

Csak az a középiskola tarthat szóbeli

vizsgát, amelyik központi írásbeli

vizsgát is tart

a középiskola dönti el, hogy mely tantárgyak

osztályzatait veszi figyelembe (magatartás és a

szorgalom értékelése nem számítható be.)

a megszerezhető összpontszám minimum

50%-át kell képviselnie

maximum az elérhető összpontszám 25%-át 

képviselheti

Tanulmányi eredmény:

Központi írásbeli vizsga:

Szóbeli vizsga:



Központi írásbeli vizsga

Vizsgát szervező középiskolák jegyzéke: közzététel november 16-ig

www.oktatas.hu

Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak

(2018/2019 tanév) menüpontban.

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra: 2018. december 7-ig a

www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”

benyújtásával.

Írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10 órától

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 24. (csütörtök) 14 órától

A tanulók a vizsgára diákigazolványt vagy személyi igazolványt  

vigyenek magukkal! 



A tanulási nehézséggel küzdő, sajátos 

nevelési igényű tanulók felvételi eljárása

A tanulókra vonatkozó speciális felvételi követelményeket a középiskola 

határozza meg.

Ha írásbeli felvételit kell írnia, a szakértői vélemény alapján az alábbi 

kedvezményekre lehet jogosult:

• időhosszabbítás

• segédeszköz használata

• a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés 

Írásbeli kérelmet kell benyújtani a vizsgára történő jelentkezéskor a

jelentkezési lappal együtt (a szakértői véleményt csatolva) abba a

középiskolába, ahol az írásbelin részt vesz a tanuló.



Az írásbeli vizsga és kiértékelése

Feladatlapok: matematikából és magyarból

• 10 feladatot kell 45 perc alatt megoldani,  tantárgyanként 50 pont szerezhető

A vizsga eredményéről a középiskola 2019. február 7-ig közvetlenül 

tájékoztatja a vizsgázókat, átadja az értékelő lapot.

• Értékelő lap: a vizsga részletes eredményeit tartalmazza

• A kiértékelt feladatlapok megtekintésére, észrevételezésére van lehetőség



Központi írásbeli felvételi eredmények

Iskolai átlag

Év Magyar Matematika Összesen

2017 34,8 24,1 58,9

2018 36,1 21,5 57,6



Felvételi lapok

Kitöltését, továbbítását az általános iskola szervezi meg.

(A felvételi lapokat a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állítja elő.)

A dokumentumcsomag részei

Jelentkezési lapok Tanulói adatlap Módosító tanulói adatlap

Száma: amennyi középiskolába 

jelentkezik a tanuló

Egy lapon az adott iskola több 

tanulmányi területe megjelölhető

Az iskolák és tanulmányi 

területek sorrendjét 

tartalmazza

Továbbításuk: a középiskolákba

Továbbítása: Felvételi Központba

Határidő: 2019. február 18.



A szóbeli vizsga

2019. február 21. – március 14. között  tartható meg.

• a középiskola legalább 3 napot köteles megjelölni

• csak az a középiskola szervezhet, amelyik előírta az írásbeli 

vizsgát

• a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozzák a 

követelményeket



A felvételi döntés

sorszám elutasítás

A sorszám kifejezi :

• - a középfokú iskola  felvételi szándékát

• - rangsorolja a tanulót

A  tanuló nem teljesítette a  

követelményeket.



A felvételi eredménye

A középiskolák legkésőbb 2019. március 18-ig a honlapjukon

nyilvánosságra hozzák a jelentkezők felvételi jegyzékét.

Ideiglenes felvételi rangsor

• Az iskolák a Felvételi Központba elküldik az ideiglenes felvételi rangsort

április 12-ig.

• A Felvételi Központ az ideiglenes rangsor és a tanulói adatlapok alapján  

elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket.

A középiskolák az egyeztetett felvételi jegyzéket április 23-ig megkapják.

A tanulóknak 2019. április 30-ig minden olyan középfokú iskola 

írásbeli értesítést küld, ahová Jelentkezési lapot adott be.



Módosító tanulói adatlap

• A tanulóknak lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk 

megváltoztatására 2019. március 21-én és 22-én 

• Az eredetileg beírt tanulmányi területek sorrendje átalakítható

• új tanulmányi terület felvételére csak olyan középfokú iskolában, 

amely a Tanulói adatlapon korábban is szerepelt (csak a középfokú 

iskolával történt előzetes egyeztetés alapján)

• Új iskolát nem lehet felvenni!

• Tanulmányi területet nem lehet törölni 



Rendkívüli felvételi eljárás

Szükséges: ha a tanuló nem jutott be egyik középiskolába sem

A jelentkezés a középiskolák egyeztetésével történik.

(Ahol még van hely.) 

2019. Május 6-ától 2018. augusztus 31-éig



A felvételi eljárás speciális esetei

Sportiskola: sportegészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges

Művészeti tanulmányi területek: egyéb képességek meglétét is 

vizsgálhatja

Egyházi intézmények: a tanulók felvételét valamely vallás, világnézet 

elfogadásához kötheti 

Szakiskola: a felvétel kizárólag a  sajátos nevelési igényt megállapító 

szakértői bizottság szakvélemény alapján történik

Szakképző iskola: pályaalkalmassági és egészségügyi követelményeknek 

való megfelelés


