
Szülői tájékoztató 2022. október



Felvételi eljárás menete

A 2022/2023-as tanév beiskolázási rendjét a 

20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet szabályozza.

• 2022.10.20-ig kell az iskoláknak nyilvánosságra hozni honlapjukon 

a felvételi tájékoztatójukat.

• 2022.10.31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik 

évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

• 2022.11.16. Központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények jegyzékének közzététele.

• 2022.12.02. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi 

vizsgára közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.

(Érdemes a legközelebbi vagy már ismert helyen írni.)

• 2023. január. 21. 10.00 óra a központi írásbeli időpontja



• 2023. január 31. 14.00  óra a pótló központi írásbeli időpontja

• 2023. 02.10-éig A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 

intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

• 2023.02.22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első 
példányát pedig a Hivatalnak.

A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

és a szülő közvetlenül küldi a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak.

• 2023. február 27. - március 14. A szóbeli meghallgatások 

időpontja.

• 2023. március 28. A középfokú iskola eddig az időpontig 
nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.



• 2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 
az általános iskolában.
(Fontos: Csak a sorrenden lehet változtatni, új iskolát már nem lehet 

megjelölni. Viszont egy iskolán belül új szakot lehet felvenni.) 

• 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az 
eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 

módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.

• 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a 

középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC 

sorrendben.

• 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján 
kiegészíti a jelentkezettek listáját.



• 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi 
rangsort megküldi a Hivatalnak.

• 2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói 

döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a 

középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).

• 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a 

felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak.

• 2023. május 8-től Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb 

tanulót vettek fel.



• Májusban a honlapján elérhetővé teszi a KIFIR tanulmányi terület és 

felvételi tájékoztató keresőprogram részeként a rendkívüli felvételi 

eljárásban meghirdetett férőhelyeket.

• 2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati 

eljárás befejezése a fenntartónál.

• 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 

Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 

meghatározott időben.

Diákjaink szüleinek a felvételi jelentkezés időpontjáról és 

módjáról időben e-mail-es tájékoztatót küldünk.

zeki.hu



Felvételi pontszámok

Az adott év felvételi ponthatára nagy 

mértékben függ attól, hogy milyen eredményt 

ért el a többi gyermek. 

Az előző év eredménye NEM 

iránymutató.



Köszönjük figyelmüket!

További információk a zeki.hu weboldalunkon is találhatók.

Ajánljuk figyelmükbe Blogos oldalunkat, melyen tanulással 

kapcsolatos cikkek, oktató anyagok találhatók:

felveteli-elokeszito.com


