
Középfokú felvételi eljárással kapcsolatos információk 

 

Javasoljuk, hogy a 8. évfolyamos tanulók – különös tekintettel a különleges 

bánásmódot igénylő (SNI, BTMN) tanulókra – mihamarabb kezdjék meg a 

tájékozódást a megjelölni kívánt képzésekről. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

tanulmányi területek leírása kizárólag az adott tanulmányi területre vonatkozó 

legfontosabb információkat tartalmazza. A továbbtanulásra vonatkozó döntés 

meghozatala a szülők felelős döntését igényli, ezért javasoljuk, hogy minden 

esetben alaposan tanulmányozzák át az intézmények felvételi tájékoztatóit, 

kétség, vagy bizonytalanság esetén pedig állásfoglalásért írásban is forduljanak 

a középfokú intézményekhez. 

- Az Oktatási Hivatal a www.oktatas.hu honlapon nyilvánosságra hozta a tanulmányi 

területek jegyzékét elektronikus formában, amelyet a honlap jobb oldalán 

látható KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt,  

-A középfokú felvételi eljárás információi linkgyűjteményben a KIFIR tanulmányi 

terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső linkre kattintva 

érhetnek el. A program használatához a Súgó menüpontban találhatnak segítséget. 

 

-A keresőprogram használata az alábbi előnyökkel jár: 

• Többszempontú keresést biztosít, és lehetővé teszi a találati lista mentését is. 

• Földrajzi és tanulmányi szempontok alapján, különböző szűrési feltételek 

beállításával készíthető el a tanulók egyéni továbbtanulási céljainak leginkább 

megfelelő tanulmányi terület lista. 

• A legpontosabb találati eredmény a kiválasztott intézmény OM azonosítójának 

megadásával érhető el. Amennyiben azonban az iskola OM azonosítója nem ismert, 

úgy az intézmény nevére, vagy annak egy részletére is lehet keresni. 

• Ha nincs még konkrét kiszemelt intézmény, úgy keresés indítható akár az adott 

megye vagy település minden iskolájára, egy képzéstípusra, vagy éppen a 

tanulmányi terület szövegének egy részletére (például: szakács, nyelvi előkészítő) is. 

• A programból előállítható pdf fájl mindig a középfokú intézmények által megadott 

aktuális, naprakész információkat tartalmazza, és áttekinthetően jeleníti meg a 

tanulmányi területek leírását, megkönnyítve ezzel a tanulók, szülők tájékozódását. 

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_informacioi
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/


• A beállított szűrési feltételeknek megfelelő intézmény/tanulmányi terület lista pdf 

fájlként történő mentése, illetve nyomtatása személyre szabott, egyedi igényekhez 

igazodó továbbtanulási portfólió összeállítását teszi lehetővé. 

 

-Kérjük a szülőket, hogy a tanulmányi területek megjelölése során kellő 

körültekintéssel járjanak el. Javasoljuk, hogy a tanulmányi területek sorrendjére 

vonatozó döntés meghozatala során a tanulók estében reméljék a legjobb 

eredményt, de készüljenek fel arra is, hogy gyermekük esetleg nem kerül be az általa 

leginkább vágyott intézménybe, illetve képzéstípusba. Minden szempontot 

mérlegelve alkossák meg a megjelölni kívánt intézmények/tanulmányi területek 

listáját, sorrendjét. A tanulói adatlapon kialakított rangsor végén célszerű olyan 

tanulmányi területeket is megjelölni, amelyek a tanuló számára kisebb kihívást 

jelentenek ugyan, de a hosszabb távú céljai megvalósítását még mindig jobban 

segítik, mint egy esetleg sikertelen felvételit követően az üresen maradt férőhelyek 

közül kiválasztható, kényszer szülte iskolaválasztás. 

A Szülői program használatának előnyei: 

• Használatával a szülők elektronikusan, pdf dokumentumként állíthatják elő az 

adatbegyűjtő lapot. 

• A programfelület tanulmányi adatok megadására szolgáló része közvetlen 

kapcsolatban áll a Hivatal honlapján elérhető KIFIR tanulmányi terület, felvételi 

tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programmal, így a szülők mindig az 

aktuális állapotnak megfelelő adattartalmat érhetik el, amely által kiküszöbölhetők a 

kézi kitöltéssel járó pontatlanságok. 

• A programfelületről az adatokat az általános iskola a szülő által előállított 

dokumentum bal felső sarkában szereplő 8 jegyű kód segítségével közvetlenül 

át tudja majd emelni az Iskolai program felületére, így jelentősen 

csökkenthetők az iskola adminisztratív, adatrögzítési feladatai, az adatrögzítés 

folyamata időben jelentősen lerövidül, 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. 

 

 

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/
https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso/


A Szülői Adatlap Kitöltő programot az alábbi linken érik el: 

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto 

 

-A Szülői program felhasználói részére egy rövid videó útmutatót  készült, amely 

néhány percben bemutatja a program használatát, és felhívja a figyelmet a kitöltéssel 

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókra. A videó útmutató az alábbi linkre kattintva 

érhető el:  

https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg 

 

-A sikeres adatlapkitöltés végén egy PDF fáljt kell letölteni. Ezt az 

iskolába (Kossuth) el kell juttatni elektronikusan vagy kinyomtatva. 

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/Tanulo/AdatvedelmiNyilatkozat
https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg

