
Középfokú oktatási 
intézmények 

 gimnázium 

 

 szakgimnázium 

 

 szakközépiskola 

 

 szakiskola 



 az általános felvételi eljárás 

          2016. január 16. – április 26. 

 

 a rendkívüli felvételi eljárás 
            2016. május 2. – augusztus 31. 

A középfokú felvételi eljárás  

szakaszai 
 



A felvételi kérelmekről az intézmény dönthet: 

 

─ vagy kizárólag az általános iskolai tanulmányi  

eredmények alapján 

 

─ vagy tanulmányi eredmények és központi írásbeli vizsga 

eredményei alapján  

 

─ vagy tanulmányi eredmények, központi írásbeli és  

szóbeli vizsga eredményei alapján  

A középfokú intézmények felvételi 

 eljárásának elemei 



Jelentkezés:   2015. december 8. 

„TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” 
benyújtásával 

 

Vizsga időpontja 

2016. január 16. 10 óra 

o magyar nyelvi feladatlap 45 perc 

o matematika feladatlap     45 perc 

Központi írásbeli vizsga 
 



Nemzetiségi nevelés-oktatás 

esetén   

A magyar nyelvi feladatlapok helyett helyben készített, 

nemzetiségi nyelvű szövegértési feladatsor. 

Ennek időpontja iskolánként eltérő. 

Lovassy László Gimnázium 

2016. január 18. (hétfő)  10 óra  

Írásbeli felvételi vizsga a német nemzetiségi tagozatra 

jelentkezőknek német nyelvből. 



Szóbeli vizsga 

Helyi szervezésű szóbeli vizsgát csak az a  

középiskola szervezhet,  

amelyik előírja a központi írásbelin való részvételt.  

Szóbelik időpontja: 

     2016. február 16. – március 4. között  



Felvételi eljárás folyamata 

 Jelentkezési lapok 

Az általános iskola a KIFIR elektronikus adatkitöltő  

rendszerben állítja elő 

 Tanulói adatlapok 

Határidő: 

2016. február 12. 



SNI tanulók 

 Előzetes tájékozódás az adott intézményben 

 

 Központi írásbeli vizsga esetén 

 szakvélemény, szülői kérelem csatolása 

  

 Központi írásbeli vizsga alóli felmentés 

 nem adható 



Hasznos linkek 

Tanulmányi terület kereső program: 

www. Oktatas.hu  

Köznevelés/középfokú felvételi 

eljárás/Aktuális beiskolázási időszak 
(2015/2016. tanév) 

 



Központit írató iskolák 
Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium 

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szk 

 Széchényi Ferenc Szakképző Iskola és Kollégium Balatonfüred     

Lovassy László Gimnázium 

Vetési Albert Gimnázium 

Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 

Padányi Bíró Márton R. Kat. Gimn., Eg.ügyi Szakk. és Ált. Iskola 

Veszprémi SZC Ipari Szakközépiskolája 

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakközépiskolája, Szakiskolája és 

Kollégiuma 

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola 


