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Középfokú felvételi eljárás résztvevői

8. évfolyamot befejező tanulók

 gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola 9. évfolyamára



Általános iskolák kiemelt feladata

 Tanulók részletes, pontos tájékoztatása

 Beküldendő dokumentumok elkészítése

 A dokumentumok tartalmi, formai ellenőrzése

 Dokumentumok hitelesítése

 Dokumentumok továbbítása



A felvételi eljárás szakaszai

 Általános felvételi eljárás

2017. január 21-április 26-ig

 Rendkívüli felvételi eljárás/ahol a felvehető létszám 90 %-nál 

kevesebb tanulót vettek föl /

2017. május 8-augusztus 31-ig



Általános felvételi eljárás részei

 Középfokú intézmények meghatározzák a tanulmányi területeket.

 Középfokú intézmények nyilvánosságra hozzák felvételi 

tájékoztatójukat.

 Általános iskolák tájékoztatják a tanulókat a középfokú 

beiskolázásról.



Középfokú intézmények meghatározzák a 

tanulmányi területeket.

 01-99 kétjegyű kód (ált. gimn, alternatív, emeltszintű, szakmacsoport, 

szakgimnáziumi ágazat)

 OH elkészíti a tanulmányi területek jegyzékét

Elérhetősége

www.oktatas.hu Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak 

(2016/2017. tanév

http://www.oktatas.hu/


Középfokú intézmények nyilvánosságra hozzák 

felvételi tájékoztatójukat.
2016. október 31-ig

 Iskola OM azonosítója, telephelyei és azokon indított képzések

 Az iskola felvételi eljárásának rendje

 Felvételi elbírálások módja, rangsorolási szabályok

 SNI, BTM tanulók sajátos elbírálási szabályai

 Ha szóbeli vizsgát szervez az iskola: követelmények, időpontja, 

helye

 Ha nem készít fel érettségi vizsgára, akkor az arra vonatkozó 

szabályok

 www.oktatas.hu

http://www.oktatas.hu/


Általános iskolák tájékoztatják a tanulókat a 

középfokú beiskolázásról.

 Beiskolázással kapcsolatban a szülők közösen döntenek!

 Ha a szülők között vita van, akkor bírósági döntés hatáskörébe 

tartozik



A felvételi pontszámok elemei

 Kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmény

 Az iskola tanulmányi eredmények és a központi felvételi 

pontszámai alapján

 Az iskola tanulmányi eredmények és a központi felvételi pontszámai 

és a szóbeli vizsga eredménye alapján



SNI-S tanulók

Minden iskola egyedileg határozza meg a speciális szabályokat!

 A szülőknek már jóval a felvételi eljárás előtt tájékozódni kell az 

adott iskoláknál a speciális szabályokról!

 Speciális körülményekre, eszközökre (pl. időhosszabbítás) kérelmet 

kell írni az írásbeliztető iskola részére a szülőnek!

 Kérelem mellé csatolni kell a szakértői véleményt!

Mindezeket a vizsgára való jelentkezéskor a 

„Tanulói jelentkezési lap”- hoz kell csatolni!



Szóbeli vizsga
2017. február 20 – március 9.

 Csak az szervezhet, aki előírta!



Egyéb EMMI rendeletben szabályozott 

eljárások
Művészeti vagy testkultúra tanulmányi területen – készség, képesség 

vizsgálat

 Sportiskolában – egészségügyi és fizikai vizsgálat

 Katonai és rendvédelmi iskolákban – egészségügyi és 

pályaalkalmassági vizsgálat

 Egyházi, vallási iskolákban – vallás és világnézeti elfogadás



A felvételi eljárás elemeinek egymáshoz 

való viszonya
A központi felvételin szerezhető pontszám az összpontszám

maximum 50%-a

A középiskola választhat, hogy az adott tanulmányi területen 
csak az egyiket, vagy mindkettőt, vagy egyiket sem kéri. 
Lehet, hogy az egyik tárgyat nagyobb súllyal veszi figyelembe.

Ha az iskola előírja, a szóbeli csak az összpontszám maximum 
25%-át teheti ki.

A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét tárgyból 
jelentkezzen központi írásbeli vizsgára!



Tanulmányi eredmények figyelembe vétele

 Csak a bizonyítvány és a félévi értesítő eredménye

 A középiskola dönti el, hogy:

Mely tantárgyak eredményeit

Milyen pontszámmal

 Nem számítható be/csak ha az iskola előre jelezte, de nem árt a megjegyzésben     

felsorolni/

 Nyelvvizsga

 Tanulmányi verseny eredmény

 Sportverseny eredmény

 Magatartás és szorgalom



Amit vinni kell a vizsgára

Személyi igazolvány vagy diákigazolvány

Magyarhoz segédeszköz nem használható

Matekhoz csak körző, vonalzó és szögmérő, számológép 

nem!

Kék vagy fekete toll

Csak a rajzokhoz: ceruza



Központi Írásbeli vizsga
Magyar nyelvi

Matematika 

 2 x 45 perc, köztük minimum 15 perc szünet

 50-50 pont

 Szakértői véleményeket vigyék magukkal, de nem árt előre is jelezni

 Korábbi felvételi feladatsorok www.oktatas.hu oldalon találhatók!

 Időpontja: 2016. december 09.

http://www.oktatas.hu/


Magyar nyelv

Előző években elsajátított nyelvi, kommunikációs és 
helyesírási ismeretek

Életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, 
gondolkodási képesség, íráskészség

Tíz feladat, melyből 9 feladat egy-egy részképességhez 
kapcsolódik



Matematika

 Nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik (fizikai, kémiai, biológiai, 

földrajzi)

 A tanulók gondolkodásának jellemzőit mérik

Kreativitás

Logikai biztonság

Szabálykövetés

Koncentráló képesség

Figyelem összpontosítás, figyelem tartóssága

Megfelelő írásbeli kommunikáció – szövegértés, értelmezés

A matematikai ismeretek csak alapeszközként szolgálnak!



Központi felvételit szervező iskolák
 2016. november 15-től az OH közzéteszi

 Bármelyik iskolában megírhatja 

 Jelentkezési határidő : 2016.december 06./ december 9-ig 
postázzuk/

 Eredményéről minden tanuló, bárhol használható értékelő lapot kap 

 A megoldás értékelése miatt észrevétel nyújtható be: a középiskola 
által meghatározott időben és helyen



Középfokú írásbeli eredmények 

közzététele

2017. február 9-ig

 Részletes feladatonkénti kiértékelés

 Értékelő lap: aláírással hitelesített, körbélyegzővel ellátott



Felvételi eljárás folyamata
 Dokumentumok

Szülők által kitöltött adatbegyűjtő lap

Iskola által elkészített jelentkezési lapok – ahány 

középiskolába jelentkezik a tanuló

Iskola által elkészített adatlap

Értékelő lap – annyi fénymásolat, ahány iskolába 

jelentkezett a tanuló



A továbbtanulás legfontosabb dátumai
2016.12.06. A jelentkezési lapok leadása   az osztályfőnököknek

2016.12.09.       Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára határidő

2017.01.21.       10.00 óra Központi írásbeli vizsga

2017.01.26.       14.00 óra Pótló központi írásbeli vizsga

2017.02.09.       A központi írásbeli eredmények közzététele

2017.02.09-13. Az adatbegyűjtő lapok alapján a 

jelentkezési lapok és adatlap elkészítése

2017.02.13.       A szülők aláírják a jelentkezési lapokat.

2017.02.14. A jelentkezési lapok továbbítása

2017.03.16.  Tanulói adatlapok módosítása

2017.04.07. Ideiglenes felvételi rangsor

2015.04.26.       Felvételi értesítések, elutasítások



Rendkívüli felvételi eljárás

 Azoknak a tanulóknak, akiket mindenhonnan elutasítottak

 Szülő keres új iskolát (www.oktatás.hu)

 Ha talált új iskolát, új jelentkezési lapot töltünk ki, s a szülő 

személyesen viszi el a kiválasztott középiskolába

 A középiskola igazgatója azonnal dönt



Fontos fogalmak

 OM azonosító – hatjegyű

 Feladat ellátási hely kód – kétjegyű

 Tanulmányi területek kód – 01-99

 Tanulmányi eredmények



 Felvételi jegyzékek

Jelentkezők felvételi jegyzéke (oktatási azonosító alapján, 

személyes adatokat nem tartalmaz). Tanulmányi területenként 

készül. Középiskola készíti és hozza nyilvánosságra. Felvételi 

rangsor.

Jelentkezők listája: felvételi központ készíti, ABC rendben 

tartalmazza a jelentkezők névsorát. Ebbe a névsorba írja be a 

középiskola, hogy hányadik helyen vette fel a tanulót, vagy az 

elutasítást.

Jelentkezők listájának kiegészítése: módosító adatlapok 

alapján javított jegyzék

Ideiglenes felvételi rangsor: az adatlap módosítása után a 

középiskola az új tanulókat elhelyezi rangsorában.

Egyeztetett felvételi jegyzék: Felvételi központ készíti. Ha a 

tanulót több helyre is felvették, akkor az előbb megjelölt 

középiskolába nyer felvételt.



Néhány gondolat ébresztő mondat…

 A tanuló úgy gondolja, ha jó jegyet kap, jobbak lesznek az esélyei…

 A szülő nem reálisan értékeli gyermeke teljesítményét…

 A tanuló lazít, nem tanul, mert úgy érzi, nincs már tét….

 Nem számít a magatartás és a szorgalom jegy…

 Aki félévkor megbukik azt nagy valószínűséggel nem tudják egyetlen 

iskolába sem felvenni…..

 Aki pedig évvégén bukik az addig nem iratkozhat be a középiskolába 

amíg nincs bizonyítvány a 8. évfolyam elvégzéséről….

Javaslom, hogy mindenképen legalább 3-4 iskolát válasszanak!!!



EREDMÉNYES FELVÉTELIT

KÍVÁNOK!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


