
Pályaválasztás 
2020/2021.tanév 
 
A felvételi eljárás rendje 
a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete alapján 
 



Középiskolai felvételi  

9. évfolyamra jelentkezni  (4; 5 évfolyamos gimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola)  

 

• Tanulmányi eredmény, vagy 

• Tanulmányi eredmény és a központilag kiadott egységes 
kompetenciaalapú feladatlapok, vagy 

• Tanulmányi eredmény, a központilag kiadott egységes 
kompetenciaalapú feladatlapok és szóbeli meghallgatás 
eredménye alapján lehet. 



Írásbeli felvételire való jelentkezés 

  

 A tanulóknak 2020. december 04-ig kell  

 az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető  

          TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP ot 

 a 9. évfolyamra történő beiskolázáshoz megszervezett 

         ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRA 

benyújtani 

(osztályfőnökök adják) 

Osztályfőnöknek december 02-ig kell a kitöltött Jelentkezési 

lapot vissza adni, az egész évfolyam jelentkezését az iskola 

postázza! 



Írásbeli felvételire való jelentkezés 

 

 A Jelentkezési lapot abba a középfokú iskolába kell benyújtani, 
ahol a tanuló a felvételit meg kívánja írni - ez független attól, 
hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében hova nyújtja 
be a jelentkezési lapját. 

 Az írásbelit szervező középfokú iskolák jegyzékét az OH 2020. 
novemberében közzétette honlapján. (Gimnáziumok) 

 

Fontos:  

Ez a Jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem a 
továbbtanulásra!  

Nem minden középiskola szervez írásbeli felvételit! 



Az írásbeli vizsga 

 

 Felvételi vizsga időpontja 9. évfolyamra történő beiskolázás 
esetén: 2021. január 23. 10 óra 

 

 Pótló felvételi vizsga: 2021. január 28. 14 óra  

   (csak indokolt esetben, orvosi igazolással lehetséges!) 

 

 A tehetséggondozó, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés 
írásbeli vizsgaidőpontjai ettől eltérnek!! 



Az írásbeli vizsga 

 

 A felvételi vizsgán a diákoknak mind a matematika, mind az 
anyanyelvi felvételi vizsgán a 10 feladatból álló feladatsor 
megoldására 45-45 perc áll rendelkezésére, mely között 15 
perc szünetet kell tartani. 

 

 Az előző évek írásbeli feladatlapjai megtalálhatók:  

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljara
s/kozponti_feladatsorok  

 oldalon 
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Írásbeli vizsga 

 

• Sajátos nevelési igényű (SNI), illetve tanulási, magatartási 
nehézségekkel (BTM) küzdő tanuló esetében szükséges a 
speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó 
szülői kérvénynek, valamint a szakértői és rehabilitációs 
bizottságnak, vagy a nevelési tanácsadó szakértői 
véleményének csatolása a jelentkezési laphoz.  

 (osztályfőnökök adják a Kérelmet, ezt ki kell tölteni, alá kell írni 
- és mellékelni kell hozzá a Szakértői véleményről egy 
másolatot) 



Írásbeli vizsga 

 

• Fontos, hogy a tanuló vigyen magával személyazonosításra 
alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány) 

• A felvételi során körzőn, vonalzón és szögmérőn kívül 
semmiféle segédeszköz nem használható. 

• A feladatlapokat tollal kell kitölteni.  

• Vizsgaismétlésre nincs mód. 



A feladatlapok értékelése 

 

• Minden tanulónak az írásbeli felvételi vizsgán elért pontszámát 
valamennyi vizsgát előíró intézménynek el kell fogadnia, az 
egységes értékelést a középiskolának biztosítania kell a központi 
javítókulcs alapján. 

• Az elért eredményt más intézmény nem módosíthatja.  

• Az elért eredményt minden más intézménynek el kell fogadni. 



A kiértékelt feladatlapok megtekintése 

 

 A vizsgázó és szülője a kiértékelt feladatlapjait  megtekintheti 
az iskola képviselőjének jelenlétében.  

 A megtekintéshez az írásbeli vizsgát követő 8 napon belül egy 
munkanapot kell biztosítani.  

 A feladatlapról másolat készíthető (akár telefonnal is) vagy 
készíttethető. 

 A javítókulcstól eltérő értékelés esetén írásban kell észrevételt 
tenni, amelyet a szülő a megtekintést követő első munkanap 
végéig (16 óra) adhat le az iskolában. 

 

Ez az eljárásrend a vírushelyzet miatt idén módosulhat! 



Az írásbeli eredmény közzététele 

 

 Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középfokú iskola 
2021. február 08-áig közvetlenül (otthoni címen vagy iskolán 
keresztül) tájékoztatja a vizsgázókat.  

    Hitelesített Értékelő lapot minden tanuló megkapja, 

    és ezt megfelelő számban másolja.  

 A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját és 
adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban. 



Szóbeli felvételi 

 

• Amennyiben a középfokú oktatási intézmény kér szóbeli 
felvételi vizsgát, annak részleteiről a középiskolák honlapján, 
nyílt napokon kaphatnak részletesebb tájékoztatást.  

• 2021. 02. 23.-03. 12. között kell a szóbeli felvételi vizsgát 
megtartani 

• A konkrét időpontokat, tudnivalókat a középiskola honlapján 
kell figyelni – külön értesítés általános iskolába nem érkezik! 



„Egyéb” felvételi 

 

 Művészeti vagy test-kulturális tanulmányi területeken további 
készségek, képességek meglétét vizsgálhatja. 

 

 Szakképző évfolyamokra, amennyiben szükséges 
pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági, egészségügyi 
követelményeknek való megfelelés. 

    Abban a városban tartják, ahol az iskola van - városon kívüli 

    iskola esetében az adott városban, (pl. Székesfehérvár) zajlanak.  

    (Ez nem lehet írásbeli vizsgáztatás.) 



Döntés felvételről  

 Szerzett pontok  
 (felvételi vizsga eredménye) 
 
 Vitt pontok – középiskola dönti el, melyik évfolyamról (5., 6., 7. és 8. 

osztály végéről)  melyik tantárgyaknak az eredményét veszi figyelembe 
  
 Egyéb vizsgák eredménye 
  
  
 



A felvételi eljárás menete, határidők 
• 2020. december 02. – Központi felvételi vizsgára Jelentkezési lapok leadása 

osztályfőnöknek 

• 2020. december 04. – Központi felvételi vizsgára Jelentkezési lapok 
postázása az iskolából ( közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe) 

• 2021. január 23. 10 óra - központi írásbeli vizsga 

• 2021. január 28. 14 óra - pótló írásbeli vizsga 

• 2021. január 31. – Jelentkezési lapok leadása osztályfőnöknek 

• 2021. február 08. – értesítés írásbeli vizsga eredményéről  

• 2021. január 30-február 12. között a Jelentkezési lapok elektronikus 
kitöltése, nyomtatása az iskolában 

• 2021. február 15-ig aláírás a szülői értekezleteken 

• 2021. február 16. aláírás, szortírozás iskolában 

• 2021. február 17-18. Jelentkezési lapok+Értékelő lapok  postázása 

• 2021. február 19. - tanulók adat- és jelentkezési lapjainak továbbítása a 
középiskolákba 

• 2021. március 22-23. között - adatlapok módosítása  

• 2021. április 30-ig  - felvételről vagy elutasításról szóló értesítés kiküldése 

 

 



Érdeklődni és tájékozódni lehet 

 Középiskolák honlapján 
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felvet

eli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_kereso 
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felvet

eli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi 
 www.dozsa-duj.hu/ 
 intézményünkben a 25/413-035 telefonszámon 
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KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET  

és  

EREDMÉNYES TOVÁBBTANULÁST 
KÍVÁNUNK! 

 


