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Hova tovább?

• Mi érdekli a gyermeküket, Ő mit szeretne

• Milyen képességei vannak

• Mire alkalmas

• Milyen a tanulmányi eredménye

• Vegyék figyelembe az osztályfőnök, szaktanárok 
véleményét!
• Fel tudják mérni a gyermek képességeit, 

teljesítményüket viszonyítani tudják a 
többiekéhez. 

• Ismerik a középiskolák elvárásait

• Nagy-Szilvási Gabriella

• UTAZÁS



A középfokú 
iskolák október 

20-áig 
nyilvánosságra 

hozzák felvételi 
tájékoztatójukat

• a középfokú iskola OM azonosítóját, 

• középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,

• a felvételi kérelmek elbírálásának szabályait, 

• a sajátos nevelési igényű jelentkezőre vonatkozó 
speciális elbírálási szabályokat,

• szakképzésben a pályaalkalmassági követelményeket



A középfokú 
iskolák október 

20-áig 
nyilvánosságra 

hozzák felvételi 
tájékoztatójukat

• ha az iskola szóbeli vizsgát szervez, a 
vizsga követelményeit, időpontját és 
helyét,

• ha középfokú iskola nem készít fel 
érettségi vizsgára

• egyéb technikai információk



Rangsorolás

Kizárólag az 
általános iskolai 

eredmények 
(hozott pontok)

Hozott pontok + 
központi írásbeli 

eredménye

Hozott pontok + 
központi írásbeli 

eredménye + 
szóbeli vizsga



Megkötések

A központi írásbeli 
az összes 
pontszám 

minimum 50%

NAGYON FONTOS!
Szóbeli vizsga az 
összes pontszám 
maximum 25%



Hozott pontok

Csak a bizonyítványban szereplő 
tantárgyak vehető figyelembe

Magatartás, szorgalom 
Nem számítható

Általában 7. évvégi és 8. félévi 
jegyek

A középiskola maga dönti el a 
szabályokat

Felvételi tájékoztató



Központi 
írásbeli vizsga

Tanulói 
jelentkezési lap

Tanulónak oda kell 
benyújtania, ahol 

írni szeretné a 
vizsgát

Beadási határidő: 
2019. december 6.

Egy tanuló csak 
egy helyre 

jelentkezhet



Központi 
írásbeli 
vizsga

Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az alapvető 
készségek és képességek, kompetenciák felmérése 

Egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt

Az egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan 
módon is megjelenhetnek

Ötlet, kreativitás

Figyelem, koncentráció



Központi 
írásbeli vizsga

Időpontja: 2020. január 18-án 10 órától

• Magyar nyelvi, matematika feladatlap

• 2x45 perc (15 perc szünet)

• 50-50 pont

Eredmény: 2020. február 6-áig

Értékelő lapot megkapják

Észrevétel tehető



Pótló központi 
írásbeli vizsga

2020. január 23-án 14 órától



Felvételi lapok benyújtása

Általános iskola 
intézi, továbbítja 
(elektronikusan)

Melyik középiskola
Milyen sorrendben 

(később, egyszer 
módosítható)

Nincs korlátozva a 
kérelem száma

2020. február 19

(posta)



2020. FEBRUÁR 24. – MÁRCIUS 13. KÖZÖTT

Szóbeli vizsgák



Minősítés, rangsorolás

2020. március 16-ig
Ideiglenes felvételi 
rangsor (sorszám 
vagy elutasítás)



Módosítás

Általános 
iskola intézi

Szülő, tanuló 
kérésére

2020. március 
19-én és 20-án

Új iskola nem 
jelölhető

Sorrend



Döntés

Egyeztetett felvételi jegyzék

Oktatási Hivatal

Első elfogadottként megjelölt jelentkezés a 
befutó

(Legalacsonyabb sorszámú elfogadott és 
létszámon belül van)

2020. április 30-ig értesítési címre (felvétel 
vagy elutasítás)



Rendkívüli 
felvételi 
eljárás

2019 május 6-án 
kezdődik

Azoknak, akiknek 
nem sikerült 

bejutnia 
középiskolába



Jogorvoslat

Nkt. 37. §

Annak az iskolának 
a fenntartójához 
kell benyújtani, 

ahova jelentkeztek.



Speciális esetek

Művészeti és 
testnevelési 
területen: új 

követelmények

Sportiskola: 
egészségügyi és 
fizikai felmérés



Speciális 
esetek

•SNI, BTM



Fontos időpontok

2019. december 6. 
A tanulók jelentkezése a központi 
írásbeli felvételi vizsgára 

2020. január 18. 10 óra Központi írásbeli vizsga

2020. február 6-ig Központi írásbeli vizsga eredménye

2020. február 14. Felvételi lapok aláírása

2020. február 24.- március 13. Szóbeli vizsgák

2020. március 19-én és március 20-án Sorrend módosítás

2020. április 30-ig Döntés


