
Tisztelt Szülők! 

A középfokú beiskolázás aktuális feladata a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezés, 

melynek határideje: 2021. december 3. 

A központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési lapot kétféle formátumban csatolom, illetve 

azok a tanulók, akik jelezték a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési szándékukat, 

nyomtatott formában is megkapják a jelentkezési lapot. 

A központi írásbeli vizsgák időpontja: 

• A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan az alábbi 

időpontokban kell megszervezni: a 9. évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától, 

• a pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 

Programjába jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától. 

(Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem 

mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény 

igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos 

típusú központi írásbeli vizsgát.) 

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák jegyzékét az Oktatási Hivatal 2021. 

november 16-ig közzétette honlapján: 

https://kifir2.kir.hu/TTJegyzekKereso  

Minden hasznos információ, tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli 

vizsgahelyszín kereső – Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára az alábbi linken 

érhető el: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/KIFIR_TT_felveteli_taj_es_k

ereso 

A „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” azonban CSAK a központi írásbeli vizsgára 

vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, 

amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni. A középfokú felvételi 

eljárás során tehát a központi írásbeli vizsgára és a középfokú iskolákba való 

jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell benyújtani, a két 

jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 

Az írásbeli vizsgák „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPJÁT” abba a vizsgát meghirdető 

középiskolába (a megfelelő feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi 

írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe 

nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a 

későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd 

jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. A központi írásbeli vizsgát szervező 

iskola minden hozzá forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni. 
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Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. Tehát a központi 

írásbeli vizsgát mindkét tárgyból ugyanabban az intézményben kell megírnia. A pótló írásbeli 

vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely intézményben a 

központi írásbeli vizsgára jelentkezett. 

Kérem, gyermekük központi írásbeli vizsgára történő jelentkezési szándékát 

szíveskedjenek az osztályfőnöknek Kréta üzenetben jelezni, megerősíteni. 

Kérem, a kitöltött, a szülő és diák által aláírt tanulói jelentkezési lapot november 30-ig 

(kedd) az osztályfőnöknek, vagy az iskolavezetésnek szíveskedjenek visszajuttatni. Az 

összegyűjtött tanulói jelentkezési lapokat iskolánk eljuttatja a tanulói jelentkezési lapon 

megjelölt középiskola számára. 

Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre munkaidőben Kréta üzeneten keresztül, vagy a 

+36 74 510 896 telefonszámon. 

Az Oktatási Hivatal részletes tájékoztatója a központi írásbeli vizsgáról az alábbi linken érhető 

el: 

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

nformacioi 

 

Szekszárd, 2021. 11. 17. 

 Tisztelettel: Stix Mária 

 ig.h. 
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