
 
 

 

Ideiglenes felvételi eljárással kapcsolatos információk 

Kedves Felvételizők! Tisztelt Szülők! 

 

A jelentkezők az oktatási azonosító számuk vagy a megadott jelige alapján szerepelnek az 

ideiglenes felvételi rangsorban. 

A felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak 

lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk megváltoztatására. Ilyenkor módosító 

tanulói adatlapot kell továbbítani az Oktatási Hivatalba. 

A módosításra a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben van lehetőség  

2023. március 21-én és 22-én a felvételi lapok kitöltésével megegyező módon. 

 Az általános iskola 8. évfolyamán tanulók valamint azon 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumba 

jelentkezők, akiknek felvételi lapjait az általános iskola készítette el, a módosítást a tanuló 

általános iskolájában végezhetik el, 

Akik egyénileg nyújtották be a felvételi dokumentumokat, az egyéni jelentkezés módjára 

vonatkozóan az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Középfokú 

felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/A középfokú felvételi eljárás információi 

menüpont alatt, a jelentkezési időszakot megelőzően nyilvánosságra hozott módon végezhetik 

el. 

A módosítás során tanulmányi területet törölni nem lehet, azonban azok eredetileg beírt 

sorrendje átalakítható, illetve új tanulmányi terület felvételére is van lehetőség, de utóbbira csak 

olyan középfokú iskolában, amely az eredeti tanulói adatlapon szerepelt. Új tanulmányi 

terület csak a programfelületen korábban már rögzített iskolákon belül, és csak az érintett 

középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján jelölhető meg. Az egyeztetés tényét a 

középfokú iskolába eredetileg benyújtott jelentkezési lapon kell feltüntetni. Új iskolát (és annak 

tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni! A módosító tanulói 

adatlap kitöltésével és a Hivatal általi feldolgozásával a korábban kitöltött tanulói adatlap 

érvényét veszti. 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az ideiglenes rangsorbeli hely nem feltétlenül azonos a 

végleges sorrenddel. A rangsorban jelenleg elfoglalt helyétől függetlenül mindenkinek reális 

esélye van arra, hogy iskolánk tanulója legyen a következő tanévben. 

Az előző tanévek tapasztalatai alapján a jelentkezések módosítása akkor sem indokolt, ha a 

jelentkező az ideiglenes rangsorban jelenleg nem a rangsor első felében helyezkedik el. 

Abból, hogy a pozíciótok esetleg kedvezőtlennek tűnik — egyáltalán nem következik, hogy a 

felvételi kérelmeteket el fogják utasítani. 

Ezek az eredmények az adatok országos feldolgozása előtt csak tájékoztató jellegűek. 

Amennyiben az ideiglenes rangsorral kapcsolatban további tájékoztatásra lenne szüksége, 

kérdése merülne fel, hívják intézményünket a 37/341-594-es iskolai telefonszámon! 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló 

értesítést 2023. április 28-ig a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
 

http://www.oktatas.hu/

