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Nyolcadik osztályos felvételi tájékoztató 

 

Kedves Szülők! 

Kedves 8. évfolyamos diákok! 

 

 

Idén a járványhelyzet miatt nincs lehetőségünk a hagyományos felvételi tájékoztató megtartására. 

Ezért most írott formában igyekszem a legfontosabb pontokat összegyűjteni, illetve egy 
linkgyűjtemény segítségével tudnak utána olvasni az Önöket érintő részleteknek. 

 

Elsőként a legfontosabb dátumok: 

 

2020. december 4.  Jelentkezés a központi írásbeli felvételire 

Az írásbeli felvételi jelentkezési lapját a tanuló illetve szülei személyesen intézik. 
Személyesen küldik el vagy, adják le abba az iskolába, ahol a központi írásbeli felvételi 
feladatsort meg szeretnék írni. 

 

2021. január 23. Írásbeli felvételi 

 

2021 február 19. Jelentkezés a a középfokú iskolákba 

A felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló 
általános iskolája intézi. 

 

2021. február 23. és március 12. között Szóbeli felvételi 

 

2021. március 22-23.  A középfokú iskolák sorrendjének megváltoztatása 

A felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a tanuló 
általános iskolája intézi. 

 

2021. április 23.  hivatalos végeredmény,  

amiről a középiskolák 2021. április 30-ig küldenek értesítést. 
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Feladatok: 

 

1.) tájékozódás 
A középiskolák 2020. október 20-ig nyilvánosságra hozzák felvételi tájékoztatójukat és 
meg kell határozniuk tanulmányi területeiket, ahova jelentkezni lehet. 
 (A középiskolák egy kétjegyű számmal jelölik tanulmányi területeket, amelyeket, majd 
februárban megjelenítünk a felvételi lapokon.) 
Valószínű. hogy a járványügyi helyzet miatt nem lesz nagyon lehetőség nyílt napok 
keretében megismerni a középiskolákat, ezért érdemes az internet segítségével, vagy 
barátoktól, ismerősöktől érdeklődni az egyes iskolák felől. 

 
 

2.) Jelentkezés az írásbeli felvételire. 
Ez még nem a felvételi jelentkezési lap, hanem csak az írásbeli felvételi vizsgára történő 
jelentkezés. 
A határidő 2020. december 4. péntek, ami jogvesztő hatályú, azaz, aki nem adja le 
idejében a jelentkezési lapját, nem vehet részt rajta. 
A tanulónak, szülőnek kell intézni a jelentkezési lap leadását, abba az iskolába, ahol a 
felvételi írásbeli vizsgát teljesíteni akarja a tanuló. 
 
Hol érdemes megírni? 

Bárhol. Akár olyan iskolába is, ahová később nem szeretne felvételizni! 
Például lehet olyan iskola, ami a környéken könnyen megközelíthető, vagy amelyiket, 
már ismerünk, de ez akár egy ismerkedési lehetőség is lehet egy új iskolával. 
Természetesen lehet írni a preferált intézményben is, gyakorlatilag semmilyen 
jelentősége nincs annak, hogy hol írják, mert a javítás központi kulcsok alapján 
történik. 

 

3.) Írásbeli felvételi. 

Az írásbeli felvételi napja: 2021. Január 23. 10.00 óra. 

2× 45 percben a szövegértést és a matematikai feladatsorokat kell megoldani. 

Azok a gyerekek, akik valamiféle igazolt tanulási nehézséggel küzdenek, időhosszabbítást 
kaphatnak a teszt megírására, de ezt időben kell jelezni a felvételiztető intézményben. (a 
linkgyűjteményben találnak ehhez segítséget!) 

Ha valaki betegség miatt a január 23-ai felvételit nem tudta megírni (erről orvosi igazolást 
kell vinni), azok számára január 28-án tartják a pótfelvételit. Mindkét vizsga eredményeit 
február 8-áig nyilvánosságra kell hozni.  

 

4.) dolgozatok megtekintése 

Az írásbeli felvételi dolgozatok nyilvánosságra hozatala után, lehetőség van azokba 
betekinteni. Érdemes ezzel élni, iskolánk szaktanárai is segítséget szoktak nyújtani. 
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5.) Jelentkezés a középiskolákba 

Figyelem: új iskolát később ehhez a listához már nem lehet hozzáadni, csak az iskolák 
sorrendjét lehet változtatni egy alkalommal. (esetleg a korábban már megjelölt iskolában 
új tagozatot lehet hozzáadni, de csak a középiskolával történt egyeztetést követően) A 
jelentkezési lapokat FEBRUÁR 15-ÉIG kell a Néribe eljuttatni. Ennek részletes rendjéről 
természetesen majd még értesítjük Önöket. 

A felvételi lapok kitöltését és a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt a Néri 
iskola végzi. A felvételi lapokat 2021. február 19-i határnappal küldi el az iskola. 

Fontos! 

A felvételi lapokat mindkét szülőnek és a tanulónak is alá kell írnia! (részletesebben – a 
linkgyűjteményben lehet olvasni róla) 

 

6.) Szóbeli felvételi 

A középiskolák február 23. és március 12. között tarthatják a szóbeli meghallgatásokat. 

Az adott iskolák általában nem küldenek külön értesítést, csak a honlapjaikon lehet 
megtudni a beosztást. 

A felvételik módjáról, az ott elvárt tudásról szintén az adott iskolák honlapján és szülői 
fórumain tájékozódhatnak. 

A felvételi sorrend kérdésével kapcsolatban a következő dolgok a fontosak: 

Egyik iskolának sincs joga megkérdezni, hogy az ő iskolája hányadik a sorban. 

Azt a sorrendet kell beírni, amit Önök TÉNYLEG szeretnének. (Az egyes iskolák nem látnak 
rá a preferencia sorrendre.) 

 

7.) A középiskolák sorrendjének módosítása 

Az utólagos sorrend-módosításra csak akkor van szükség, ha pl. a szóbeli felvételin 
tapasztalnak valami olyan dolgot, ami miatt az egyik iskola esetleg szimpatikusabbá válik, 
míg egy másik kevésbé. A felvételi eredmény alapján nem érdemes módosítani, hiszen, 
ha valaki esetleg az adott iskolára vonatkozó bejutási küszöbnél alacsonyabb pontot ér el, 
akkor automatikusan a következő iskolába fogják sorolni. 

Figyelem: új iskolát már nem lehet hozzáadni, csak az iskolák sorrendjét lehet 
megváltoztatni. (esetleg a korábban már megjelölt iskolában új tagozatot lehet hozzáadni, 
de csak a középiskolával történt egyeztetést követően) 

A sorrend módosítása csak március 22-23-án lehetséges a Néri iskolában. 

A módosított felvételi jelentkezési lapokat a Néri iskola 2020. március 24-ig megküldi a 
Hivatalba. 
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Linkgyűjtemény 

 

Középfokú felvételi eljárás a 2020-2021-es tanévben 

 

A felvételi eljárás ütemezése: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/kozepfoku_beiskolazas_
idopontok_2020.08.28.pdf 

Tájékoztató felvételizőknek: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/t
ajekoztato_alt_isk_8_evf 

Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/
kozepfoku_beiskolazas_rendje 

SNI és BTMN tájékoztató: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KIFIR_SNI_tajekoztato_
09.02.pdf 

Tájékoztató az írásbeli felvételi feladatlapokról (magyar, matematika): 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/
2020_2021beiskolazas/tajekoztato_matek_magyar 

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Tajekoztato_a_felveteli
_lapok_alairasarol.pdf 

Adatvédelmi tájékoztató: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KIFIR_adatvedelmi_taje
koztato_KPKO_.pdf 

Összes információ: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_i
nformacioi 

 

 

Sok sikert! 

 

Budapest, 2020. október 20. 

Sillye Gergely 


