
Tisztelt Szülők! 

Közeleg a felvételi eljárás azon része, amikor Önöknek gyermekükkel együtt iskolákat 

kell megjelölniük továbbtanulás céljából. 

Az általános iskolák 8. évfolyamának tanulói számára a felvételi lapok (tanulói adatlap, 
jelentkezési lap(ok)) kitöltésére kizárólag elektronikus úton 
a www.oktatas.hu honlapról elérhető KIFIR elektronikus 
adatlapkitöltő rendszerben lesz lehetőség.  

Ennek kapcsán szeretnénk felhívni figyelmüket az Oktatási Hivatal által az 
általános iskolás 8. évfolyamos tanulók szülei számára fejlesztett KIFIR 
általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazásra (szülők számára), melyet az alábbi 
linken érhetnek el: 

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat 

Ezáltal az adatbegyűjtő lap kitöltése a szülők számára egyszerűbbé válik, emellett – a 
programba beépített ellenőrzések révén – elkerülhetők a kézi kitöltés során előforduló 
leggyakoribb kitöltési hibák is. 

Természetesen az elmúlt évekhez hasonlóan az „Általános iskolai adatbegyűjtő lap 
középfokú iskolai jelentkezéshez” papír alapú dokumentumokat a tanulók és szüleik 
továbbra is kitölthetik hagyományos íróeszközökkel. A papír alapú adatbegyűjtő lapok 
azonban csak 2021. január elején kerülnek kiszállításra az általános iskolák számára. 

A középfokú felvételi eljárással kapcsolatban a Hivatal www.oktatas.hu honlapján 
megtalálható alábbi tájékoztató anyagokat is ajánljuk figyelmükbe: 

• Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben  
• Tájékoztató az általános iskolák 8. évfolyamos tanulói számára  
• Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek  
• Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról  
• Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról  
• A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2020/2021. tanévben, és a 

feladatok időrendi áttekintése 

Mindemellett felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a Hivatal honlapján elérhető az emberi 
erőforrások miniszterének a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő 
felvételi eljárás szabályairól szóló, 16/2020. (XII. 04.) határozata az alábbi linkre 
kattintva: 

Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a 
veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól 
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A továbbiakban a felvételi eljárás legfontosabb időpontjait szedtük össze: 

Január 23.  10.00 Központi írásbeli fevételi vizsga 

Január 28. 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsga orvosi igazolással rendelkező tanulók 
számára 

Február 5. 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsga kizárólag igazoltan COVID-betegség 
vagy hatósági karanténban tartózkodás miatti mulasztók számára 

Február 1. A tanulói adatlap kitöltése a KIFIR adatbegyűjtő alkalmazáson keresztül 

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat 

Február 13. szombat 8.00-14.00 és február 15. 7.00-17.00 Felvételi lapok aláíratása 
a titkárságon 

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról  

Február 19. A felvételi lapok beküldése (Az iskola intézi, a szülőknek ezzel 
kapcsolatban nincs teendőjük.) 

Február 23 - március 12. Szóbeli felvételi meghallgatások, ahol ezt az iskola 
megszervezi. Minden szülőnek magának kell tájékozódni az 
adott iskola honlapján, mert értesítést külön nem minden 
iskola küld. 

Március 16. A középiskolák nyilvánosságra hozzák az ideiglenes felvételi jegyzéket. 

Március 22. 7.00-17.00 és március 23. 7.00-15.00 Tanulói adatlapok módosítása 

Április 23. A középiskolák elkezdik feltenni honlapjukra a végleges felvételi jegyzéket, 
vagy postai úton értesítik a jelentkezőt. 

Május 10-től rendkívüli felvételi eljárás indul azok számára, akiket nem vettek fel 
egyetlen középiskolába sem. 

Sikeres felvételt kívánunk! 

Az iskola vezetősége 

2020. december 17. 
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