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Tájékoztató a középfokú felvételi eljárás rendjéről a 8. 

évfolyam tanulói számára  -  2023/2024 
 

 
Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 

Művészeti Iskola 
 

2314 Halásztelek, Somogyi Béla utca 50. 
OM: 200708 Tel.: 20/421-5755 
Web: hunyadi.halasztelek.hu 

 
 

 
Középfokú iskola választása: 

 
A gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülőknek közösen kell dönteniük. 
Amennyiben az iskolaválasztással kapcsolatban a szülők, vagy a szülő és a gyermek között vita 
van, a kérdés eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermek felvételi lapjait az 
általános iskolának a gyámhatósági döntés szerint kell továbbítania. 
 
  
A felvételi lapok aláírására vonatkozóan részletes tájékoztatás található a Hivatal honlapján, 
az alábbi linken: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoz
tato_felveteli_lapok_alairasa 

 
Hangsúlyozottan felhívom a figyelmet arra, hogy a szülők közötti megegyezés, illetve a 
gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban! 
Amennyiben a szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem 
tudnak megegyezni, úgy az Oktatási Hivatal a jelentkező egyetlen tanulói adatlapját sem 
dolgozhatja fel, a felvételi végeredmény megállapítására nem kerül sor. A szülők közötti vita 
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, az Oktatási Hivatal ezekben az ügyekben 
döntést nem hozhat. 
 
 
 

Jogszabályok 
 
A középfokú felvételi eljárás jogszabályi hátteréről, valamint egyéb tudnivalókról az alábbi 
oldalon tájékozódhatnak: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok 

 
 
 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok
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A jelentkezés időpontja, jelentkezési lap: 
 
 
Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára: 
2022. december 2-ig. 
 
A jelentkezési lapot a tanulónak abba a középfokú iskolába kell benyújtania, ahol a felvételi 
vizsgát szeretné írni. Jelentkezési lapot az általános iskolákban, a középiskolákban vagy az 
Oktatási Hivatal honlapjáról letöltve tud beszerezni:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepf
oku_beiskolazas_rendje 

 
Jelentkezési lapok kitöltése: 
A jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára kitölthető: 
 

1. ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával:  
A kitöltött elektronikus űrlapot véglegesítés után ügyfélkapun keresztül kell beküldeni. 
Az ügyfélkapun beküldendő elektronikus űrlap kitöltése előtt el kell olvasni a kitöltési 
útmutatót. 
 
2.  papíralapon:  
a kitöltött és aláírt dokumentumot postai úton meg kell küldeni, vagy személyesen be 
kell nyújtani abba a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolába, amelyikben a diák 
a felvételit meg kívánja írni. 
 

 
Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségekkel küzdő) tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – 
szükséges a szakértői bizottság által kiállított érvényes szakvélemény, valamint a speciális 
körülmények, illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelem csatolása a jelentkezési 
laphoz.  
 
(Az ügyfélkapun keresztül, elektronikus űrlap használatával benyújtott jelentkezés esetén az 
űrlapfelületen lehetőség van a szülői kérelem kitöltésére és a szükséges dokumentumok 
csatolására is.) 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a központi írásbeli vizsgák jelentkezési lapja CSAK a 
központi írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze az eljárás későbbi 
szakaszában használatos felvételi jelentkezési lappal. 
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Írásbeli és szóbeli vizsgák 
 
Központi írásbeli felvételi vizsga: 

2023. január 21. 10:00 
A tanulóknak magukkal kell vinniük a személyazonosságuk igazolására szolgáló 
dokumentumot: személyi igazolványt vagy diákigazolványt. 
A vizsgára nem minden középfokú iskola küld külön értesítést. A vizsga helyszínéről, a 
vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgát megelőző napokban olvashatnak 
tájékoztatást a választott középfokú iskola honlapján, vagy érdeklődhetnek telefonon 
is abban a középiskolában, ahol a felvételi vizsgát írni fogják. 

 
Pótló felvételi vizsga: 

2023. január 31. 14:00 
Csak indokolt esetben, előzetes jelentkezés és megfelelő igazolás alapján vehető 
igénybe! 

 
Központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok megtekintése:  

2023. január 27. (péntek) 8.00-16.00 óráig (koncertterem). 

 
 
A középiskolai jelentkezés határideje: 

2023. február 22. 
A jelentkezési lapokat a jelentkezőknek legkésőbb a fenti időpontig kell leadniuk, 
vagy postai úton eljuttatniuk az iskola titkárságára. A központi írásbeli vizsga 
eredményéről szóló értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell. 

 
Szóbeli felvételi elbeszélgetés: 

2023. február 27. – március 14. 
A szóbeli felvételi vizsga beosztását a középfokú iskolák a honlapjukon teszik közzé. 

 
A jelentkezők rangsorolásának módja: 
A felvételi jegyzéket (a felvételizők rangsora) a középiskolák a honlapjukon teszik közzé  
2023. március 17-ig. 
 
 
 

SNI, BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozó információk: 
 
 
A különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, vagy beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő) tanulók szüleinek már a jelentkezéseket megelőzően meg kell 
kezdeniük a tájékozódást a tanulók központi írásbeli vizsgán, illetve a felvételi eljárásban való 
részvételének speciális feltételeire vonatkozóan.  
 
Az ezzel kapcsolatos információkat az Oktatási Hivatal honlapján az alábbi linken érhetik el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tan
ulok_reszvetele 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele
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A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben 
foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak: 

• időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 
megnövelhető) 

• az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a 
tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti 
segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során), 

• a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben 
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár 
nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által 
elért összpontszámba sem számítja be). 

A kérelmet a jelentkezési lap megfelelő mellékletének benyújtásával lehet igényelni, 
amelyhez mellékelni kell a szakértői bizottság szakvéleményét. 

A felvételi hozott pontok számításánál az alábbi tantárgyak átlageredményét vesszük 

figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, matematika, 

informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia. (Ha magyar nyelv és irodalomból összevont 

érdemjegy van a bizonyítványban, akkor azt duplán számítjuk). 

 
 
Halásztelek, 2022. október 4. 
 
 

Szerényiné Sándorházi Anikó 
           intézményvezető 

 
 
 
 
 


