
KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 TÁJÉKOZTATÓ 

(A 2023/2024. tanévre történő beiskolázás) 

1. Időpontok/határidők 

A Jelentkezési lapok (középiskolákba) 

és Tanulói adatlap (Oktatási Hivatalba) beérkezésének határideje 2023. február 22. 

 

Szóbeli felvételi vizsgák intézményünkben 

( külön értesítést nem küldünk)  

 angol nyelv 2023. február 27.  14.00- 

 történelem 2023. február 28.  14:00- 

 Pótnap 2023. március 6.   14:00- 

Az ideiglenes felvételi rangsor kihirdetése (honlapunkon) 2023. március 17-ig 

A jelentkezők és az általános iskolák értesítése  

a felvételről, ill. elutasításról 2023. április 28-ig 

A felvett tanulók beírása a hetedikes és a kilencedikes osztályokba 2023. június 22. 8.00-16.00 

 

2. A 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezés esetében: 

Amennyiben a tanuló a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb évfolyamára (például 6 

évfolyamos gimnáziumba) jelentkezik a felvételi lapok kitöltését a jelentkező, illetve a szülő 

önállóan – az általános iskola közreműködése nélkül –kezdeményezheti.  

A felvételi lapok egyéni benyújtása: 

• Elektronikus formában ügyfélkapus bejelentkezéssel (KIFIR) 

• Papír alapon, postai úton benyújtva 

• Személyesen az iskola titkárságán leadva 

 

Az intézménybe beérkező jelentkezési laphoz kérjük csatolni: 

- a központi írásbeli felvételi vizsga „Értékelő lap „másolatát, 

- az 5. év végi és a 6. félévi bizonyítványok másolatát, (vagy a KRÉTA 

rendszerből kinyomtatott dokumentumokat) 

- a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetén a szakértői vélemény másolatát. 

FONTOS: A jelentkezési lapon az általunk kért, felvételi tájékoztatóban szereplő 

tantárgyak érdemjegyei szerepeljenek! 



 

3. A gimnázium 9. évfolyamára történő jelentkezés esetén: 

Amennyiben a tanuló jelenleg egy magyarországi általános iskola 8. évfolyamára jár, a felvételi lapok 

kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló általános iskolája intézi.  

Kérjük, hogy az Oktatási Hivatalnak benyújtandó adatlapon a jelentkezési szándék 

sorrendjében szerepeltesse a tanuló a tagozatkódokat! 

 

Az intézménybe beérkező jelentkezési laphoz kérjük csatolni: 

- a központi írásbeli felvételi vizsga „Értékelő lap „másolatát, 

- a 7. év végi és a 8. félévi bizonyítványok másolatát, amennyiben a szülő 

önállóan nyújtja be a jelentkezési lapot, 

- a különleges bánásmódot igénylő tanulók esetén a szakértői vélemény másolatát. 

FONTOS: A jelentkezési lapon az általunk kért, felvételi tájékoztatóban szereplő 

tantárgyak érdemjegyei szerepeljenek! 

 


