A középfokú felvételi eljárás időrendi áttekintése
A felvételi eljárással kapcsolatos további, részletes információkat az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu), a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/A középfokú felvételi eljárás információi menüpont alatt találhatják meg.

Jelentkezők*/gondviselők

Általános iskolák

Középfokú iskolák

2021.
szeptember
Október 31-éig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamra járó tanulókat a
középfokú felvételi eljárás rendjéről.
Október 31-éig tájékoztatják a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit
arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a
szülőknek közösen kell dönteniük, valamint arról, hogy ha az
iskolaválasztással kapcsolatban a szülők között vita van, annak
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük
felvételi lapjait az általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint
kell továbbítania.

2021.
október

2021.
november

A hivatal honlapján nyilvánosságra hozott KIFIR tanulmányi terület és
felvételi tájékoztató keresőprogram segítségével megtekinthetők a
meghirdetett tanulmányi területek és az intézmények felvételi
tájékoztatói.
Amennyiben a tanuló részt vesz a központi írásbeli vizsgán, november
16-tól a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott listából
kiválaszthatja vizsgaszervező intézményt.

2021.
december

December 3-áig a tanuló jelentkezik a központi írásbeli vizsgára. A
tanuló maga döntheti el, hogy melyik vizsgaszervező intézménybe
nyújtja be a jelentkezési lapját, függetlenül a felvételi eljárás
keretében benyújtandó jelentkezéseitől.
December 10-éig nyújthatja be a tanuló a pályázatot az Arany János
Tehetséggondozó Programra.

2022.
január

Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Szeptember 30-áig a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási
formáját.

Azon jelentkezők, akiknek a felvételi lapjait az általános iskola állítja
elő az általános iskola által meghatározott formában és az általános
iskola által megjelölt időpontig leadják a felvételi lapok kitöltéséhez
szükséges, a jelentkezési szándékukra vonatkozó információkat az
iskolában.
Az egyéni jelentkezők* január elejétől elkezdhetik a jelentkezések
rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők
számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi
lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).

Október 20-áig rögzítik a tanulmányi területek fő jellemzőit és belső
kódjait a KIFIR rendszerben, vagy ugyanitt nyilatkoznak arról, hogy
nem vesznek részt a középfokú felvételi eljárásban.
Október 20-áig a honlapjukon nyilvánosságra hozzák a felvételi
tájékoztatójukat.
Október 20-áig a KIFIR rendszerben elhelyezik a felvételi
tájékoztatójukat.

Októberben megnyitja a középfokú intézmények számára a
Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszerének (a
továbbiakban: KIFIR) tanulmányi területek és felvételi tájékoztató
megadására szolgáló modulját.
Októberben a honlapján elérhetővé teszi a KIFIR tanulmányi terület és
felvételi tájékoztató keresőprogramot.
A keresőprogramban az intézmények által megadott tanulmányi
területek, illetve felvételi tájékoztatók találhatók meg.
November 16-áig közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező intézmények jegyzékét.
Novemberben megnyitja a központi írásbeli felvételi vizsga
adminisztrációs rendszerét (a továbbiakban: Közfelvir) a központi
írásbeli vizsgát megszervező intézmények számára.

December 3-áig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények
fogadják a jelentkezéseket a központi írásbeli vizsgára.
December 10-éig a központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények
a Közfelvir programban rögzítik a vizsgára jelentkezők adatait.

Január elejétől elkezdhetik a továbbtanulni szándékozó tanulók
jelentkezéseinek rögzítését a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer
általános iskolák számára készített felületén, és ugyanitt
előállíthatják a felvételi lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói
adatlap).

Január 21-én az Arany János Tehetséggondozó Programban részt
vevő intézmények megszervezik a találkozást a programba
jelentkezőkkel.

Január elején kiszállítja az általános iskolákba a KIFIR csomagokat
(adatbegyűjtő lapokat)
Január elején megnyitja a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszert mind
az általános iskolák, mind az egyéni jelentkezők számára.

2022. január 22., 10.00 – Központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban.
2022. január 27., 14.00 – Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a vizsgát megszervező középfokú iskolákban azon jelentkezők számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
A vizsgadolgozatok javításával kapcsolatos észrevételekhez kapcsolódó ügyintézési határidők:
- A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények - az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – lehetőséget biztosítanak a kijavított vizsgadolgozatok megtekintésére.
A vizsgázó az értékeléssel kapcsolatban - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén - a megtekintést követő első munkanapon tizenhat óráig észrevételt nyújthat be a vizsgaszervező intézménybe. (Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő
elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.)
- A vizsgaszervező intézmény a benyújtott észrevételt elbírálja, a bírálat eredményét három munkanapon belül határozat formájában, megfelelő indokolással, írásban közli az észrevételt tevővel.
- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával, aki a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak.
- A Hivatal a fenntartott észrevételt nyolc napon belül érdemben elbírálja, és a bírálat eredményét határozat formájában megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

2022.
február

Február 18-áig az egyéni jelentkezők rögzíthetik jelentkezéseiket a
KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára
készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi lapokat
(jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).
Február 18-áig az egyéni jelentkezők továbbítják a jelentkezési
lapo(ka)t a középfokú iskolá(k)ba. A jelentkezési lap(ok) mellé
csatolni kell minden olyan dokumentumot, amely alapján a
középfokú iskola a felvételi kérelmeket elbírálását, illetve
rangsorolását el tudja végezni.
Február 18-áig az egyéni jelentkezők továbbítják a tanulói adatlapot a
Hivatalba. A tanulói adatlap mellékleteként semmilyen
dokumentumot nem kell csatolni.

Február 18-áig rögzíthetik a továbbtanulni szándékozó tanulók
jelentkezéseit a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák
számára készített felületén, és ugyanitt előállíthatják a felvételi
lapokat (jelentkezési lap(ok) és tanulói adatlap).
Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az igazgató
írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a tankötelezettség
teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről.
Február 18-áig továbbítják a jelentkezési lapokat a középfokú
iskolákba. A jelentkezési lap(ok) mellé csatolni kell minden olyan
dokumentumot, amely alapján a középfokú iskola a felvételi
kérelmeket elbírálását, illetve rangsorolását el tudja végezni.
Február 18-áig továbbítják a tanulói adatlapokat a Hivatalba. A
tanulói adatlap mellékleteként semmilyen dokumentumot nem kell
csatolni.

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények február 7-éig a
Közfelvír rendszerben véglegesítik a központi írásbeli vizsgák
eredményeit, valamint a vizsgázók jelenléti adatait, majd a Hivatal
által meghatározott módon (Értékelő lap) értesítik az írásbeli
eredményéről a tanulókat.

Február 18-án lezárja a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszert mind az
általános iskolák, mind az egyéni jelentkezők számára.
Február közepén megnyitja a középfokú iskolák számára a KIFIR az általános iskolákban elektronikusan rögzített tanulói jelentkezési
lapok lekérdező rendszerét, amely a rögzített jelentkezők adatainak
letöltését teszi lehetővé.

A középfokú felvételi eljárásban azon tanulók vesznek részt, akik a középfokú iskolák 9. évfolyamaira, illetve 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre nyújtják be a jelentkezésüket. A felvételi eljárásban való részvételt főszabályként a tanulók általános iskolája koordinálja, a felvételi lapokat is az általános iskola
állítja elő. Amennyiben az általános iskolai tanuló a középiskola kilencedik évfolyamnál alacsonyabb évfolyamára (tehát 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik, a jelentkezést a tanuló, illetve a szülő önállóan is kezdeményezheti. Amennyiben a tanuló magyarországi általános iskolával nem áll tanulói
jogviszonyban (tehát a jelentkezés benyújtásakor vagy egy magyarországi középfokú iskolával, vagy egy külföldi általános vagy középfokú iskolával áll jogviszonyban) a jelentkezést neki, illetve a szülőnek önállóan kell kezdeményeznie. A jelentkezők ezen utóbbi két csoportjára a továbbiakban együttesen
egyéni jelentkező névvel hivatkozunk.
*
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Jelentkezők*/gondviselők
Február 22. – március 11. között szóbeli meghallgatások a
középfokú iskolákban.

2022.
március

Általános iskolák

Középfokú iskolák
Február 22. – március 11. között szóbeli meghallgatások a
középfokú iskolákban.
Március 16-áig nyilvánosságra hozzák a tanulmányi területenként
elkészített jelentkezők felvételi jegyzékét. A jegyzéken minden
jelentkező az oktatási azonosító számával (vagy a jelentkezési
lapon megadott jeligével) szerepel. A jegyzék tartalmazza a
jelentkezőnek a felvételi eljárásban elért összesített eredményét és
az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyét.

Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Március elején lezárja a Közfelvir programot.
Március 28-án elektronikus formában megküldi a középfokú
iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben
(megnyitja a KIFIR iskolai rangsoroló programot).

A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-én, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.
A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
- az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
- az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése. Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni!
A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz:
- az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
- azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén.
A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatalnak. csatolni.

2022.
április

2022.
május

2022.
június

A felvételről, vagy az elutasításról szóló értesítés kézhezvételét
követően a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
37. §-a, valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény
37. §-a alapján a tanuló, illetve kiskorú jelentkező esetén a tanuló
és a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást
megindító kérelmet annak a középfokú iskolának a fenntartójához
kell benyújtani, amelyiknek a döntésével nem ért egyet. Az eljárást
megindító kérelmeket az általános felvételi eljárásban oly módon
kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 1-jéig
befejeződjék.

Április 12-ig elkészítik a KIFIR iskolai rangsoroló programban a
jelentkezők sorrendjét tartalmazó ideiglenes felvételi jegyzéket,
majd azt − a Hivatal által meghatározott módon − megküldik a
Hivatalnak.
Április 29-ig megküldik az egyeztetett felvételi jegyzék alapján a
felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek,
kiskorú jelentkező esetén a szülőnek, továbbá, ha a jelentkező
tanulói jogviszonyban áll, az általános iskolának is. Amennyiben a
jelentkező 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi képzésre nyújtotta be a
jelentkezését, az elutasításról nem kell az általános iskolát értesíteni.
A jelentkezés elutasítása esetén az iskola igazgatójának fel kell
hívnia a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen
jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet
annak a középfokú iskolának a fenntartójához kell benyújtani,
amelyiknek a döntésével nem ért egyet.

Április 7-ig a beérkezett módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti
jelentkezettek listáját.
Április 22-én a hozzá beérkezett igazgatói döntések (ideiglenes
felvételi jegyzékek) és a jelentkezők továbbtanulási szándékai (a
tanulói adatlapon a jelentkezők által meghatározott sorrendek)
alapján elkészíti az egyeztetett felvételi jegyzéket (a felvételi
eljárás végeredménye), és azt a KIFIR rendszeren keresztül elküldi
a középfokú iskoláknak.

Május 9-től a következő tanév első napjáig:
rendkívüli felvételi eljárást ír ki, ha a felvehető tanulói
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. A kiírást
megküldi a Hivatalnak.
rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

Májusban a honlapján elérhetővé teszi a KIFIR tanulmányi terület és
felvételi tájékoztató keresőprogram részeként a rendkívüli felvételi
eljárásban meghirdetett férőhelyeket.

Június 22–24. között – Beiratkozás a középfokú iskolákba

(szerkesztés lezárva: 2021. 08. 31.)
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