
KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI 

LAPOK EGYÉNI KITÖLTÉSE 2021. 
Segédanyag 

 

 

Összeállította: Ráczné Kálmán Anikó 
intézményvezető 



FELVÉTELI LAPOK EGYÉNI KITÖLTÉSE 

AZ ALÁBBI ESETEKBEN LEHETSÉGES 

• Ha a középiskola kilencedik évfolyamánál alacsonyabb 

évfolyamára (tehát 6, vagy 8 évfolyamos gimnáziumba) 

jelentkezik 

 

• Ha az általános iskolája többcélú intézmény (általános 

iskolai mellett középfokú iskolai alapfeladatot is ellát), és a 

felvételi eljárás során nem kizárólag a saját intézményébe 

szeretne jelentkezni. 

 

• Ha a jelentkezőnek jelenleg magyarországi általános 

iskolával nincs tanulói jogviszonya, azaz: jelenleg külföldi 

intézménnyel áll tanulói jogviszonyban, vagy jelenleg egy 

magyarországi középfokú iskolával áll tanulói 

jogviszonyban. 



1. LÉPÉS REGISZTRÁCIÓ-   

AZ  OKTATÁSI HIVATAL HONLAPJÁN 
1. Hozzanak létre egy felhasználói jogosultságot a program bejelentkezési oldalán a Regisztráció linkre 

kattintva. (Amennyiben már korábban regisztráltak az Oktatási Hivatal honlapján, úgy ezt a lépést 

kihagyhatják, és a korábban létrehozott jogosultsággal használhatják a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 

programot.) 



2. LÉPÉS: OKTATAS.HU REGISZTRÁCIÓ - 

KIFIR EGYÉNI JELENTKEZÉSI FELÜLET 
Kapnak egy  választ a regisztrált e-mailre: 

Tisztelt Felhasználó! 

Köszönjük, hogy regisztrált az oktatas.hu portálon! 

Az ön felhasználóneve: xyz 

Az egyéni felületre való belépéshez kattintson a linkre.  

A létrehozott jogosultsággal lépjenek be a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő 

program egyéni jelentkezők számára 

(https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Egyeni/Index) létrehozott felületére. 

http://oktatas.hu/
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Egyeni/Index
https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Egyeni/Index


3.  A PROGRAMBA BELÉPVE A BAL FELSŐ SAROKBAN LÁTHATÓ SÚGÓ 

GOMBRA KATTINTVA TÖLTSÉK LE, ÉS ALAPOSAN TANULMÁNYOZZÁK 

ÁT A PROGRAM FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓJÁT. 



4. . A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRT 

MÓDON RÖGZÍTSÉK A TANULÓT ÉS 

JELENTKEZÉSEIKET A PROGRAMBAN. 



A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRT MÓDON 

ADHATJÁK MEG A TANULÓ: 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ADATAIT (NEM 

KÖTELEZŐ) 



A felhasználói útmutatóban leírt módon adhatják meg a tanuló: 

 

b) személyes és értesítési adatait 

c) tanulmányi adatait 

d) továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és 

ezek sorrendjét). 



A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRT MÓDON 

ADHATJÁK MEG A TANULÓ: 

B) SZEMÉLYES ÉS ÉRTESÍTÉSI ADATAIT 



A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRT MÓDON 

ADHATJÁK MEG A TANULÓ 

C) TANULMÁNYI ADATAIT 



A FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓBAN LEÍRT MÓDON 

ADHATJÁK MEG A TANULÓ 

D) TOVÁBBTANULÁSI ADATAIT (A MEGJELÖLNI 

KÍVÁNT TANULMÁNYI TERÜLETEKET, ÉS EZEK 

SORRENDJÉT). 



5. FONTOS, HOGY MINDEN TANULÓT CSAK 

EGYSZER RÖGZÍTSENEK A KIFIR RENDSZERBEN 

ÉS 

•  egy tanulói adatlapon rögzítsék az 

összes megjelölni kívánt tanulmányi 

területet.  

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy 

amennyiben egy tanulót többször is 

rögzítenek a KIFIR rendszerben, úgy az 

akadályozza a tanuló adatainak és 

jelentkezéseinek feldolgozását. 



6.  A SZÜKSÉGES ADATOK MEGADÁSA 

UTÁN: 

• az adatokat véglegesíteni kell, 

  

• majd a programból ki kell 

nyomtatni a felvételi lapokat.  
 

 

 

A dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, 

vagy pdf formátumban mentve őrizzék meg a 

felvételi eljárás végéig. 



7. A FELVÉTELI LAPOKAT , MELY KÉTFÉLE: 

a) a jelentkezési lapo(ka)t a középfokú 

iskolá(k)ba a jelentkezési lapon megjelölt 

cím(ek)re 

 

b) a tanulói adatlapot a hivatal győri 

feldolgozó központjába  

– Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. 

• írják alá, majd (célszerűen könyvelt postai 

küldeményként)  

• legkésőbb 2021. február 19-én (éjfélig) adják 

postára: 

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/Tajekoztato_a_felve

teli_lapok_alairasarol.pdf 

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


8. A JELENTKEZÉSI LAPO(KA)T 

• Azokba a középfokú iskolá(k)ba kell feladni, amit a 

jelentkezési lap megjelölt címként 

 

• A jelentkezési lap mellé csatolni kell a középfokú írásbeli 

felvételi ÉRTÉKELŐ LAPJÁT IS! 



JOGSZABÁLYOK, TÁJÉKOZTATÓK 

Kérjük, hogy a felvételi eljárással kapcsolatban, 

tanulmányozzák át az Oktatási Hivatal honlapján a beiskolázással 

foglalkozó részeket! 

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

ato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas  

A középfokú felvételi eljárás feladatainak időrendi 

áttekintése 

a  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/202

0/Felveteli_eljaras_idorend_20201210.pdf  oldalról tölthető le. 

A középfokú felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályok, közlemények 

szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpontban, 

a  https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogsz

abalyok  linkre kattintva érhetők el. 

 


