
Pályaválasztási szülői 
értekezlet

Középiskolába készülünk…

2022. szeptember 7.



A helyes döntéshez szükséges

1. Az iskolák ismerete

2. A felvételi folyamat ismerete



1. Az iskolák ismerete

►Tájékozódás a középiskolák honlapjairól

► Október 20-ig a középiskolák a honlapjukon 
nyilvánosságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat 

► Induló tagozatok, képzések, létszámok

► A felvétel feltételei

►Nyílt napok – betekintés a középiskola életébe

►Tanítási időben maximum 3 alkalommal (a középiskolában 
igazolást kell kérni a részvételről)

►További alkalmak a szülői igazolás terhére



Pályaválasztási rendezvények

►Középiskolák 31. börzéje:
▪ Események – Újpesti Kulturális Központ 

(https://ujkk.hu/esemeny/?esemeny_id=250 )

▪ 2022. szeptember 27-29.

▪ Újpesti Kulturális Központ (1042 Budapest, István út 17-19.)

► Pályaválasztási kiállítások:
▪ Mi a pálya? Budapest – műszaki pályaválasztó fesztivál 2022. 

november 23-24. (https://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival ) 
ELMŰ Sporttelep

▪ Szakmázz! Budapest – pályaválasztási kiállítás 2022. október 4-5. 
(http://szakmazzbudapest.hu/1/hom ) BOK „A” csarnok

▪ Váci Pályaválasztási Kiállítás  2022. október 4. 10.00 – 14.00

Váci Sportcsarnok (Vác, Bán Márton u. 3.) – 3 napból – igazolás

kérése!!!

DU.

DU.

DU.

DE.

https://ujkk.hu/esemeny/?esemeny_id=250
https://miapalya.mee.hu/mi_ez_a_fesztival
http://szakmazzbudapest.hu/1/hom


►Rendkívüli (pót) felvételi eljárás:

▪ 2023. 05. 8. – 05. 20. (90% alatt kötelező)

▪ 2023. 05. 8. – 08. 31. (lehetőség)

2. A felvételi folyamat ismerete

►Általános felvételi eljárás:

▪ 2023. 01. 21. – 03. 14. 

(A kijelölt felvételi időszakot nem előzheti meg 
egyetlen felvételi sem! – sporttagozatra 
jelentkezéshez sportlap leadása 01.21. előtt is 
lehetséges!!)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/
tajekoztato_alt_isk_8_evf

https://pitagorasz.hu/sites/pitagorasz.hu/files/8-
os%20tov%C3%A1bbtanul%C3%A1s%202023..mp4

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf
https://pitagorasz.hu/sites/pitagorasz.hu/files/8-os%20tov%C3%A1bbtanul%C3%A1s%202023..mp4


Az általános felvételi eljárás

1. Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

▪ EGYÉNILEG! – nem az általános iskola végzi (Ügyfélkapun 
keresztül vagy papíralapon)

▪ Jelentkezési határidő: 2022.12.02-ig kell beérkeznie a 
választott középiskolába (szakvélemények csatolása!)

▪ A jelentkezés csak az írásbeli megírására szól!

▪ Bármelyik írásbeli vizsgát szervező középiskolában
megírható.

▪ Az írásbeli vizsga időpontja: 2023.01.21. 10 óra

▪ Pótnap: 2023.01.31. 14 óra

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas
/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf


Központi írásbeli vizsga

► Tényleges jelentkezés a választott középiskolákba ennek
eredményével 2023. februárjában!

► Eredmények közlése: 2023.02.10-ig (Pontos időpontját a
középiskola határozza meg. 1 nap betekintés + 1 nap
fellebbezés, Értékelő lap kiadása -> ÉRTÉKELŐ LAP
MÁSOLAT NEKÜNK!)

► Jogorvoslat:
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskola
zas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf


2. Jelentkezés a középiskolákba

► Kitöltendő: jelentkezési lapok a középiskolákba + Tanulói adatlap a győri 
Felvételi Központba
▪ CSAK ELEKTRONIKUSAN és CSAK AZ ISKOLA (iskolai felhasználónév és 

jelszó) TUDJA KITÖLTENI a megadott időkeretben! 
▪ A szülő adatbegyűjtő alkalmazással vagy papíralapú adatbegyűjtő lapot 

tölt ki – ez alapján tölti ki az osztályfőnök a beküldendő 
nyomtatványokat

► Jelentkezési lap:
▪ Annyi készül, ahány középiskolába jelentkezik a gyerek.
▪ Címzettjei a választott középiskolák.
▪ A Jelentkezési laphoz az írásbeli vizsga értékelő lapjának csatolása
▪ Szakvélemények csatolása, sportlapok csatolása – illetve mindannak 

csatolása, amit a középiskola kér

► Tanulói adatlap kitöltése
▪ Minden tanulónak 1 db készül
▪ Címzettje a győri Felvételi Központ
▪ Ezen kell rangsorolni a megjelölt középiskolákat, illetve azok tagozatait.



► 2023.02. 11. szombat és 2023.02.16. csütörtök: Kitöltött 
adatlapok és jelentkezési lapok aláírása

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolaza
s/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf

► 2023.02.22. Az általános iskolának eddig a határidőig kell
eljuttatnia a tanulói adatlapokat és a jelentkezési lapokat a
középiskolákba és a Felvételi Központba

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_felveteli_lapok_alairasa.pdf


Felvételi folyamat
► 2023. 01.21.: Központi írásbeli vizsga
► 2023.02.27.-03.14. között:

Szóbeli meghallgatások azokban a középiskolákban, amelyek ezt a
felvételi tájékoztatójukban jelezték.
Lehetséges ütközések miatt két időpont megjelölése kötelező.

► 2023.03.17.
A középiskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket.

► 2023.03.21-22.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
Módosítás szükséges:
▪ Ha a februári elképzelések módosultak
▪ Ha egy már megjelölt iskola újabb tagozata kerül megjelölésre

► 2023.04.28.
A középiskolák megküldik a felvételről vagy elutasításról szóló

értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.



Jogorvoslatok
►Írásbelivel kapcsolatos észrevételek:

▪ Megtekintést követő munkanapon 16 óráig írásban az 
iskola igazgatójának. (Hivatalos javítókulcstól eltérő 
javítás esetén.) 

▪ Ha az erre kapott választ nem fogadja el: Fellebbezés a 
középiskola igazgatójához, az Oktatási Hivatalnak 
címezve

►Felvételi kérelem elutasítása esetén
►fellebbezés:

►Középiskola fenntartójához az értesítést követő 15 napon 
belül.

►Ok: Jogszabálysértés vagy egyéni érdeksérelem.

►méltányossági kérelem:
►Középiskola igazgatójához 15 napon belül

►Ok: felvételnek megfelelt, csak helyhiány miatt utasították 
el.



Rendkívüli (pót) felvételi eljárás

►2023.05.08. - augusztus 31. között

▪ Ha nem nyert felvételt egyik megjelölt intézménybe sem

▪ Ha fellebbezni kíván a megszületett döntések ellen

▪ Ha elégedetlen azzal a hellyel, ahova bekerült

► Egyénileg, a szülő intézi. Közvetlenül nyújt be jelentkezést 
az általa választott középiskolába, amennyiben annak 
vannak üres férőhelyei.

►2023.06.21-23. Beiratkozás a középiskolába!



Pályaválasztást segítő anyagok

https://palyaorientacio.nive.hu/altalanos-iskolasok/palyaorientacio

https://pom.oktatas.hu/

https://palyavalasztas.fpsz.hu/szuloknek/

https://docs.google.com/presentation/d/1FWZQl6CfI-
nAE3HPR9YnAU_8430sogMHPgULeyjowII/edit#slide=id.g9c55d87b0e_58_0

Szakmák bemutató videói: https://pom.oktatas.hu/szakmak

https://palyaorientacio.nive.hu/altalanos-iskolasok/palyaorientacio
https://pom.oktatas.hu/
https://palyavalasztas.fpsz.hu/szuloknek/
http://www2.u-szeged.hu/kepzesi-teszt/index.php?oldal=regisztracio-k2&muvelet=rogzit
https://pom.oktatas.hu/szakmak


Köszönöm a figyelmet!

Szlobodnyikné Sas Ilona
Kréta üzenet felülete
szilona@dunakeszikorosi.hu


