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MERRE TOVÁBB?





A választás szempontjai

 A tanuló érdeklődési köre
(Valóban érdekli vagy csak vonzónak találja?)

Oktatás színvonala a tanuló képességeidhez mérve
(Képes lesz-e elvégezni? Túl nehéz vagy gyenge neki?)

 Szakmai irányok



 Továbblépés lehetőségei
(Milyen lehetőségei lesznek utána?- továbbtanulás)

Megközelíthetőség
(Fogja-e bírni a mindennapi utazást?)

 Iskola környezete
(Biztonságosan haza tud jönni akár este is?)



A bizonytalanság természetes,
ez nehéz döntés.

Kérdezd meg magadtól:

„Mik azok a dolgok, amit szívesen csinálsz?” 

Leköt, élvezed, jó vagy benne.



A tanuló érdeklődési körének felmérésére 
szolgál az Országos Pályaorientációs Mérés, 
amit a gyerekek 10.07-én megcsináltak.



Segítség
Internetes tájékozódási lehetőségek: 

 a középiskolák honlapja 

 www.oktatas.hu

 www.nive.hu     - szakmai pályatükör

 www.ikk.hu

 a 2023-2024-es tanév középiskolai névjegyzéke, szakokkal

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai 
felvételihez a 2023/2024. tanévre megyei bontásban..

A középfokú iskolák 2022. október 20-ig a honlapjukon 
nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat.

http://www.ikk.hu/
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/Home/JegyzekMegyei


nyílt napok
tájékoztatók
középiskolai honlapok
szórólapok
előkészítők
pályaválasztási mérés



Iskolaválasztásnál fontos lehet:

- milyen tagozatok vannak
- milyen az iskola infrastruktúrája
- milyen a szellemisége, közösségi élete
- milyen szakkörök, külön foglalkozások, túrák, 

táborok vannak
- hol van, milye messze van, milyen a közlekedés oda
- szimpatikusak a tanulók, tanárok

Beszélgessenek oda járó tanulókkal, szülőkkel!



Minimum 3 iskolát jelöljenek meg:
- egy ami a vágyad, de nagyon nehéz bejutni 
- egy ami a realitás
- egy vésztartalék

Legjobb, ha 3-5 iskolát választanak.
Ha túl sok az iskola, nem fogja bírni a gyermek a 
szóbeli felvételiket. Mindenhova nehéz eljutni.

Fontos az iskolák sorrendje, erősebbtől a gyengébb 
felé haladjanak a rangsorolásnál.

A gyermekkel közösen válasszanak!



Kiknek ajánljuk?

- akik szeretnek tanulni, és kiegyensúlyozottan teljesítenek
- jól tanulnak, 4-5-ös tanulók
- akiknek még nagyon távoli a szakmaválasztás

Jellemzői:
- 4 vagy 4+1 év → nyelvi előkészítő
- általános műveltséget ad, szakképzést nem (közismereti tárgyak)
- tagozatok
- egyetemre készít fel
- 11. –ben fakultációt kell választani (egy vagy két tantárgyat 

magasabb óraszámban tanulnak)

GIMNÁZIUM



Kiknek ajánljuk?

- akik már érdeklődnek valamelyik szakma iránt
- valamilyen műszaki, vagy gazdaságtudományi pályában 
gondolkodnak

Jellemzői:
- 5, vagy 5+1 év → nyelvi előkészítő
- kéttannyelvűt is lehet választani
- a képzés második felében már duálisan zajlik az oktatás több ágazatban
- a záró szakmai vizsga emelt szintű érettséginek számít, szakirányban 

könnyebb a továbbtanulás
- ösztöndíj a hiányszakmákban

TECHNIKUM



Kiknek ajánljuk?

- akik érdeklődnek művészeti, pedagógiai, kulturális szakirány iránt

Jellemzői:
- 4+1 éves
- érettségit adó oktatás mellett művészeti, pedagógiai, kulturális szakirányú 

képzés is zajlik
(magyar, matek, történelem, idegen nyelv + szakmai tárgyból is van érettségi)

- piacképes végzettséget csak az ötödik év végén ad
- ösztöndíj

SZAKGIMNÁZIUM



Kiknek ajánljuk?

- akik szakmát akarnak elsősorban szerezni

Jellemzői:
- érettségit nem ad, hangsúly a gyakorlati képzésen van
- 3 év alatt szakmát sajátítanak el a tanulók
- Végzés után 2 év alatt érettségi bizonyítványt is lehet szerezni
- képzés duális formában zajlik
- ösztöndíj 
- orientációs évfolyam: általános iskolát elvégzett, de pályaválasztásukban 

bizonytalan, ill. kompetenciafejlesztésre szoruló tanulók részére 1 év szakmai 
ismeretek, fejlesztés, mentorálás. Utána csatlakozhat a szakképzéshez.

SZAKKÉPZŐ ISKOLA



ÖSZTÖNDÍJ



Felvételi menete

október 20. - a középiskolák közzéteszik felvételi 
tájékoztatójukat

november 16-ig az Oktatási Hivatal közzéteszi honlapján a 
központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét.



december 2. – a központi felvételire jelentkezés határideje (nyilatkozni 
kell arról, hogy melyik középiskolában akarja megírni, de nem feltétlenül kell 
abban az iskolában írnia, ahová jelentkezni fog, célszerű a lakóhelyhez közel 
eső iskolát választani)
A jelentkezés közvetlenül, egyénileg történik a vizsgaszervező 
intézményhez (középiskolához) továbbított jelentkezési lappal. (Nem az 
általános iskola intézi.)

Ha valaki bármilyen különleges elbánásra jogosult (BTMN, SNI miatt 
többlet-idő, számológép- használat, stb.), akkor a szülőnek előre kell 
egyeztetnie erről az adott középiskolával, hogy mit biztosítsanak számára.

Nem minden középiskola teszi kötelezővé a központi írásbelit, azonban ha a 
továbbtanulásra megjelölt iskolák között akár csak egy is van, amelyik kéri, 
akkor meg kell írni.



2023. január 21. 10:00 – központi írásbeli felvételi vizsgák a 
kiválasztott iskolában (magyar és matematika, 45-45 perc, 15 
perc szünettel)

Az írásbeli után a vizsgát szervező iskola által kijelölt 
időpontban lehetőség van megtekinteni az értékelést, 
összevetni a javítókulccsal, és indokolt esetben észrevételt 
tenni a javítással kapcsolatban.

A felvételi pontszámítás alapja lehet az általános iskolából vitt 
pontszám, az írásbelin és a szóbeli szerzett pontszám összege. 
Középiskolánként más és más lehet a számítás alapja. 



2023. január 31. 14:00 – pótló központi írásbeli felvételi 
vizsga (csak alapos okkal, igazolással)

2023. február 10. - értesítés a központi írásbeli vizsga 
eredményéről. A középiskola értékelő lapot állít ki, amelyet 
majd csatolni kell a jelentkezési laphoz. Annyi másolatot kell 
az osztályfőnöknek leadni, ahány iskolát megjelölnek a 
felvételi eljárásban.

2023. február 15. a középiskolába jelentkezés határideje 
Ez azt jelenti, hogy eddig kell legkésőbb elektronikusan 
beérkezniük a felvételi jelentkezéseknek, tehát előtte már 
meg kell történjen a szülőkkel való egyeztetés, aláírás.



Adatbegyűjtő lapot a szülők online töltik ki. Az osztályfőnöknek a letöltött 
adatlapot kinyomtatva vagy a szülői e-mail címről továbbítva kell eljuttatni. Ennek 
segítségével az ofő a KIFIR rendszerben tölti ki a felvételi lapot.

Kétféle lapot generál:
• jelentkezési lap(ok): a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a 

jelentkezési szándékukat (ahány iskolába jelentkezik annyi lap)

• tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák az Oktatási Hivatal 
tudomására, hogy mely intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be 
jelentkezést,  megjelölik a sorrendet

A mindent alá kell írnia. A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a 
középfokú felvételi eljárás során nem fogadhatók el. Amennyiben a különélő 
szülők a gyermek iskolájának megválasztása tekintetében nem tudnak megegyezni, 
úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik. Ha az egyik 
szülő nem elérhető, akkor a másiknak írásban kell erről felelősségvállalással 
nyilatkoznia.



2023. február 27 - március 14. - szóbeli meghallgatások

2023. március 17. - a középiskolák közzéteszik az ideiglenes 
felvételi jegyzéküket, amely tartalmazza a tanulók felvételi 
sorrendben betöltött helyét (név nélkül, oktatási azonosítóval vagy 
jelszóval)

2023. március 21-22-én lehetőség van a tanulói adatlapon szereplő 
sorrend megváltoztatására, illetve új tanulmányi terület 
felvételére is, de utóbbira csak olyan középfokú iskolában, amely 
az eredeti tanulói adatlapon már szerepelt. Az új tanulmányi 
terület felvételéhez az érintett középfokú iskolával történt 
előzetes egyeztetés is szükséges.



2023. április 28-ig  a középiskolák megküldik a felvételről 
vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
(szülőnek), továbbá az általános iskolának.

A középiskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal 
lehet élni.

2023. május 8 - augusztus 31. - A középfokú iskola 
igazgatója rendkívüli felvételi (pótfelvételi) eljárást írhat 
ki olyan képzésekre, ahol nem telt be a létszám.

2023. június 21 - 22. - beiratkozás a középiskolákba



•e-maileket folyamatosan nézni kell!!!
•iskolalátogatás - igazolást kérni, max. 3
•Aláírás - mindenki, mindenhol - vitás esetben gyámhatóság
•jelentkezési lapon tollal nem javítunk, újat kell nyomtatni
•A/4 -es mappa kell
•Online adatbegyűjtő - nyolc jegyű kód (pdf szülői e-mailről v. kinyomtatva aláírva)
•Jelige használata
•SNI/BTMN kérvény időtöbblet, segítünk megírni, szakértői vélemény kell
•SNI iskola választásnál megnézni, hogy fogadja-e a középiskola
•www.oktatas.hu → köznevelés → középfokú felvételi eljárás →
Tájékoztató felvételizőknek → A középfokú felvételi eljárás információi

•www.oktatas.hu → köznevelés → közérdekű adatok →
köznevelési intézmények a számok tükrében → középfokú beiskolázási statisztikák

- https://ikk.hu/gyujto/palyavalasztas

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/



