
A középfokú felvételi eljárás rendje
2022/2023. tanév





Továbbtanulás

- 2022. október 20. az összes középiskolának közzé kell tennie a felvételi tájékoztatóját

Ebből kiderül, milyenek a pontszámítási szabályok, milyen tagozatokat, (pontosabban
tanulmányi területeket), hirdetnek meg, kötelezővé teszik-e a központi írásbeli felvételit,
tartanak-e szóbelit. A felvételi tájékoztatókat az iskolák oldaláról tölthetitek le.

- 2022. október 31-ig

Az összes általános iskola megtartja a felvételiről szóló tájékoztatókat a szülőknek és a
diákoknak.

- 2022. december 2-ig lehet jelentkezni a központi írásbeli vizsgára 

A tesztet csak egyszer, egy iskolában kell megírni, annak eredményét országszerte
elfogadják, hiszen a feladatsorok egységesek. Fontos: a központi írásbeli vizsgára
jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a középfokú iskolákba történő jelentkezést.



Továbbtanulás

- 2023. január 21-én 10.00: a központi írásbeli vizsga

Nem mindenkinek kell megírnia a tesztet, csak azoknak, akik várhatóan olyan középfokú
iskolába adják majd be a jelentkezési lapjukat, amely a központi felvételi vizsga eredményét
is figyelembe veszi a jelentkezők rangsorolásakor.

- 2023. január 31-én 14.00: pótló írásbeli

Ezen azok vehetnek részt, akik január 21-én alapos ok miatt, igazoltan nem tudtak elmenni 
az írásbelire.

- 2023. február 10.

Minden diák megtudja, hány pontot szerzett a központi írásbeli felvételin. Értékelő lapok 
megküldése, átvétele.

- 2023. február 17. 

Felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala. Rangsor.



Továbbtanulás
- 2023. február 22.

Felvételi lapok megküldése – jelentkezési határidő a középfokú felvételi eljárásban

- 2023. február 27-től március 14-ig

Ekkor tartják a szóbeli meghallgatásokat a középiskolák.

Ezután megjelenik a középiskolákban az ideiglenes felvételi rangsor.
- 2023. március 21-22. 
Sorrend módosítás. 
- 2023. április 28.
A középfokú intézmények értesítik a jelentkezőket a felvételi eljárás eredményéről.
- 2023. május 8.
Rendkívüli eljárás kezdete.
- 2023. június 21-23.
Beiratkozás a középfokú iskolákban.



Továbbtanulás

- Mire jó a középiskolák ideiglenes felvételi rangsora? És bekerülhet-e a 40., a 70. vagy a
100. helyen álló diák?

Az ideiglenes felvételi jegyzék csupán egy kiindulópont: a rangsorra ugyanis minden diák
felkerül, aki az adott képzést megjelölte, és megfelelt az alapfeltételeknek. A listán az is ott
van, aki mondjuk csak a harmadik, az ötödik vagy akár a nyolcadik, kilencedik helyen jelölte
meg az adott iskolát.

Márpedig őket nagy eséllyel fel fogják venni valamelyik (a saját jelentkezési lapjukon előrébb
sorolt) középiskolába, vagyis az ő "kiesésükkel" a többiek előrébb kerülnek az ideiglenes
rangsorban is. Hiszen, ha egy diák listáján előrébb szerepel egy másik iskola, ahol felveszik,
akkor oda kell majd beiratkoznia.



Továbbtanulás

- Kell-e izgulni, ha 30 diákot vesznek fel egy osztályba, és ti az 50. helyen álltok?

Attól függ, mennyire népszerű az adott iskola. Az ország néhány topgimnáziumában
valószínűleg baj (egész egyszerűen azért, mert ezeket az iskolákat az összes diák a
jelentkezési lista első-második helyén jelöli meg), de számtalan más iskolában ilyen
helyezéssel még simán be lehet kerülni. Jó kiindulópont átnézni a korábbi évek felvételi
statisztikáit, az Oktatási Hivatal oldalán részletes adatokat találtok a különböző középiskolák
jelentkezői számáról, az elsőhelyes jelentkezőkről, valamint a férőhelyek számáról – mindezt
tanulmányi területekre, vagyis tagozatokra lebontva.

Ezen a felületen először be kell írnotok a szimpatikusnak tűnő középiskola nevét, így
megkapjátok a 2022/2023-as tanév beiskolázási statisztikáit.



Továbbtanulás

- 2023. március 21-22.

Ebben az időszakban lehet változtatni a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjén.

A tanulói adatlap módosítására (a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjének
változtatására) március 21-23. között lesz lehetőségetek. Előtte azonban érdemes
mérlegelnetek néhány dolgot. Sorrendet ugyanis akkor érdemes változtatni, ha a jelentkezés
leadása óta megváltoztak az elképzeléseitek, és már kevésbé szimpatikus számotokra az
előre sorolt iskola.

Ha viszont az írásbeli és – adott esetben – a szóbeli eredménye alapján úgy tűnik, hogy
esélyetek sincs bejutni a legszimpatikusabb iskolába, nem szabad változtatnotok. Ugyanis,
ha azt az iskolát soroljátok az első helyre, ahol egészen biztosan sikerül a felvételi, éppen
annak az esélyét zárjátok ki, hogy a bizonytalanabbnak tűnő iskolát a rendszer „kipróbálja”,
és (nagy meglepetésre/valami csoda folytán) bekerüljetek a legjobbnak tűnő középiskolába.



Továbbtanulás
Ki lehet biztos a dolgában?

Jöjjön egy kis matek. Ha mondjuk az egyik gimnázium emelt angolos osztályába 30 diákot
vesznek fel, azok a jelentkezők biztosak lehetnek a dolgukban, akik az 1-30. helyen
szerepelnek az ideiglenes felvételi jegyzékben. De – és itt jön a lényeg – azoknak sem
szabad elkeseredniük, akik mondjuk csak a 40-50. helyen végeztek, vagy akár még hátrébb.
Az ideiglenes felvételi jegyzéken ugyanis az összes olyan diák szerepel, aki az adott iskola
adott képzését megjelölte a középiskolai felvételin. Ha valakinek a saját listáján előrébb
szerepel egy másik iskola (mert azt mondjuk az első vagy a második helyen jelölte meg, a
titeket is érintő iskolát viszont csak a harmadik helyen), és ott is elfogadják a felvételi
kérelmét, oda kell majd beiratkoznia. Így hiába szerepel az ideiglenes felvételi jegyzéknek
mondjuk a 20. helyén, „kiesik” onnan, felszabadul egy hely.
Vagyis az ideiglenes felvételi jegyzék csak kiindulópont: azt, hogy ki jut be egy középiskolai
osztályba, és ki nem, nagyban befolyásolja a jelentkezési sorrend. Azt pedig nem lehet tudni,
hogy az ideiglenes listán előttetek állók hányadik helyen jelölték meg az iskolát, ahová ti is
szeretnétek bejutni.



Továbbtanulás
Amikor változtatni kell

A jelentkezési lap beadása után eltelt hetekben sok mindent megtudhattok az iskolákról. Ha
ezek alapján úgy gondoljátok, hogy az iskolák/tagozatok eredeti sorrendje már nem
megfelelő, változtassatok a tanulói adatlapon.

Amikor nem érdemes változtatni

A legfontosabb: ha az írásbeli és – ha van – a szóbeli eredménye alapján úgy tűnik, hogy
esély sincs bejutni a legszimpatikusabb iskolába, nem szabad változtatni. „Tapasztalataink
szerint a szülők/jelentkezők egy része ilyenkor a bizonytalanabbnak ítélt
iskolákat/tagozatokat hátrébb, míg a biztosnak tűnő lehetőségeket előrébb sorolja. Ha azt az
iskolát soroljátok az első helyre, ahol egészen biztosan sikerül a felvételi, éppen annak az
esélyét zárjátok ki, hogy a bizonytalanabbnak tűnő iskolát a rendszer „kipróbálja”, és (nagy
meglepetésre/valami csoda folytán) bekerüljön a diák a legjobbnak tűnő középiskolába. „Ha
a bizonytalan helyzet marad az első helyen, akkor azt az algoritmus kipróbálja – akár
sikerülhet is, vagy – a rosszabb esetben – a biztos második helyre veszik föl a tanulót”



Továbbtanulás
Hogyan működik a felvételi algoritmus?

Az ún. késleltetett elfogadási algoritmust (más néven a Gale-Shapley algoritmust)
használják, amely olyan módon kapcsolja össze a jelentkezőket az iskolákkal, hogy
mindenki a számára elérhető legjobb iskolát kapja.

„A felvételi eljárás során a jelentkezők az általuk elsőnek megjelölt helyre, de csak
"ceruzásan" kerülnek felvételre, és a nevüket bármikor „kiradírozhatjuk”, ha náluk jobb
jelentkező szeretne arra a tagozatra bekerülni, és így túllépnénk az adott keretszámot. A
kiradírozott jelentkező esetében ekkor a jelentkezési listájáról elővesszük a következő
iskolát/tagozatot és ott próbálkozunk, persze így esetleg kiütve egy ott ceruzával beírt
jelentkezőt. Ez így megy (ismétlődik) mindaddig, amíg mindenki felvételt nyer, vagy ha a fel
nem vett jelentkezők listájáról elfogynak a megjelölt, „kipróbálható” iskolák, tagozatok”.

Ez az iskolákat/tagozatokat valódi vágyaik szerint rangsoroló diákok számára ad optimális
megoldást. Ha valaki taktikai okokból más sorrendet ad meg a jelentkezési lapon, akkor
lehetetlenné válik, hogy egy számukra kedvezőbb helyre vegyék fel őket.



Továbbtanulás

- 2023. április 28.

A diákok, a szülők és az általános iskolák megkapják a felvételről vagy az elutasításról szóló 
határozatot a középiskoláktól.

- 2023. május 8-19.

Rendkívüli felvételit kell tartani azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90
százalékát töltötték fel. Ekkor a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül a
kiválasztott iskolában, az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről május 19-ig dönt is az
igazgató. Egyébként az intézmények egészen augusztus végéig tarthatnak rendkívüli
felvételi eljárást.

- 2023. június 21-23.

Beiratkozás a középfokú iskolákban.


