
Középiskolai felvételi eljárás
a 2020-2021. tanévben



Iskolaválasztás

Segítik:

Osztályfőnök

Pályaválasztási tanácsadó (CSMPSZ)

Egyéni tanácsadás: 
folyamatban

Komplex tanácsadás: 
csmpsz.palyavalasztas@gmail.com



Nyílt nap

Középiskolák honlapja

Pályaválasztási Napok - Agóra

2020.10.9-10.  

2020.10.16-17. 

Csongrád megyei középfokú felvételi 
tájékoztató:

csmpsz.hu>Pályaválasztás



 Az eljárást szabályozza:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. Törvény

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 
(2020-2021. tanév rendje) 2. melléklete



Teljes körű tájékozódás:

https://www.oktatas.hu/> Középfokú 
felvételi eljárás > Tájékoztató 
felvételizőknek:

 Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói 
számára

 Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról

 Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról

 Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek

Központi írásbeli feladatsorok, javítási útmutatók

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok


Arany János Tehetséggondozó Program
Radnóti Miklós Gimnázium

 Hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek

 Öt évfolyamos képzés

 A jelentkezőknek pályázatot kell benyújtaniuk.

 A hiánytalanul kitöltött pályázati egységcsomagot az iskola 
küldi el a gimnáziumnak 2020.12.11-ig

 Iskolába behozni: 2020. 12. 02.

 Arany János Tehetséggondozó Program

 Arany János Tehetséggondozó Program MELLÉKLETEI

http://www.tiszaparti.hu/wp-content/uploads/2020/10/AJTP-felhivas-2020..pdf
http://www.tiszaparti.hu/wp-content/uploads/2020/10/AJTP-mellekletek-2020.pdf


Feladatok és határidők
 Adategyeztetés: 2020.10.25-ig

Kormányhivatalnak bejelenteni aktuális lakcímet
KIR-ben automatikusan frissülnek az adatok: 

jelentkezési lapra majd ezt a címet fogja betölteni a 
KIFIR rendszer!

 Tájékozódás: Továbbtanulási tájékoztató 
http://csmpsz.hu/>pályaválasztás
Középiskolák honlapjai
Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek
 írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzéke

 www.oktatas.hu 2020.11.16

 Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára
Osztályfőnök által hazaküldött jelentkezési lap kitöltése 

és beküldése az osztályfőnöknek: 2020.11.17 – 2020.11.27. 
(isk. ellenőrzi, továbbítja: 2020.12.04.)
 SNI / BTMN esetén mellékelni kell: szülői kérelem és szakértői vélemény

http://csmpsz.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele


Ajánlott mindkét tárgyból 
írásbeli felvételit írni
 A középfokú iskolák a felvételi kérelmekről

 a tanulmányi eredmények alapján, vagy 

 a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga 
eredményei alapján, vagy 

 a tanulmányi eredmények, továbbá a központi írásbeli 
vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján dönthetnek.



 Központi írásbeli vizsga időpontja:

2021. 01. 23. 10.00 óra.

 Pótló írásbeli: 2021. január 28. 14.00 óra.

 Vinni kell:

 diákigazolványt vagy személyi igazolványt

 vonalzót, körzőt, szögmérőt

(számológép nem használható!)

 Időtartam: 45 perc / tantárgy

Feladatlap: továbbtanuláshoz szükséges képességek, 
készségek mérésére (nem lexikális tudás)



Kiértékelt feladatlap megtekintése

 a középiskola igazgatója által meghatározott helyen 
és időben

 A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első 
munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja 
le.

 kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet 



Írásbeli vizsga eredményéről:

Értékelő lap

 kiküldi a középiskola: 2021. 02. 08.

 Annyi példányban lesz szükség másolatra, ahány 
iskolában elvárják a jelentkezési lap mellé csatolni 
(felv. tájék.)



Jelentkezés középiskolába

 Jelentkezési lap és tanulói adatlap kitöltése otthon 
előreláthatóan január 1-2. hetében

 Kitöltéshez pontos információ:
 „OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a 

középfokú iskolai felvételihez a 2021/2022. tanévre”

 Az osztályfőnöknél papír alapon, vagy
 https://www.oktatas.hu/> Középfokú felvételi 

eljárás > Aktuális beiskolázási időszak (2020-
2021. tanév) > tanulmányi terület kereső 
program
 Keresés középiskolák OM azonosító száma alapján 

(felv. táj./köz. isk. honlapja)
 Megkapjuk az iskola pontos adatait

 telephelyek kódja,
 tanulmányi területek kódja

https://www.oktatas.hu/


Kitöltött jelentkezési lap és tanulói adatlap

 leadása az osztályfőnöknek: 2021. 01. 15.

 Osztályfőnök feltölti az adatokat a KIFIR-be

 Iskolában egyeztetett találkozón a szülők
ellenőrzik (módosíthatják) a feltöltött adatokat

Of kinyomtatja a dokumentumokat

Szülők aláírják (ha csak lehet, mindketten!)
 Külön nyilatkozatban indokolni kell, ha csak az egyik szülő írja alá

 mellékelni Pl. a kizárólagos képviselő személyét megnevező bírósági 
végzés másolatát 

Tanuló aláírja (of, ig. aláír)

Aláírások ellenőrzése, szortírozás iskolánként (továbbtanulási 
felelős + of) 2021.02.15-17.

 Küldés: 2021. 02. 19. (Békébe 2021.02.18.)



Minden egyes jelentkezési laphoz csatolni

• Értékelő lap (ha kell)
• SNI / BTMN esetén

 Szülői kérelem
 Érvényes szakértői vélemény

• Csak egy szülői aláírás esetén
 Indoklás
 Jogszerűség igazolása



További teendők
 Szóbeli vizsgák: 2021. 02. 23 - 2021. 03. 12.
 Felvételi jegyzék nyilvános: 2021. 03. 16.
 Módosító tanulói adatlap benyújtása:

Szoros együttműködés az of-kel
KIFIR-ben of. rögzít: 2021. 03. 22-23.
Sorrend módosítás
Új tanulmányi terület megjelölése 

csak olyan iskolában, ahol már jelölt meg területet
egyeztetve köz. isk. ig-val

Mindenki aláírja (szülők, tanuló, of, ig.)
Küldés: 2021. 03. 24.



 Értesítés eredményről: 2021. 04. 30.

 Jogorvoslat

Értesítés kézhezvétele után a középiskola fenntartójánál 
(Nkt. 37. §-a alapján 15 napon belül)

Válasz: 2021. 06. 01.

 Beiratkozás: 2021. 06. 22-24.

Bizonyítvány + Értesítés iskolaváltoztatásról



Együtt sikerülni fog!


