
KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli 
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2020. november 2.  

Az Oktatási Hivatal nyilvánosságra hozza a 2021/2022. tanévre felvételt hirdető közép-

fokú intézmények tanulmányi területeit, felvételi tájékoztatóit és a központi írásbeli vizs-

gát szervező intézmények listáját, valamint az írásbeli vizsgák jelentkezési lapját pdf és 

xlsx formátumban. 

Az alábbi linken elérhető a kereső program, amelynek segítségével a leendő középiskolások és 

szüleik kereshetnek a középfokú iskolák által meghirdetett tanulmányi területek között, meg-

kereshetik és letölthetik az őket érdeklő középfokú intézmények felvételi tájékoztatóit. (A prog-

ramban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban 

megadtak tanulmányi területet, és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját.) 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tanulmányi területek szövegei kizárólag a középfokú iskolai 

képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, 

és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés egészéről, nem helyettesítik sem a közép-

fokú iskolák felvételi tájékoztatójának megismerését, sem a további tájékozódást. 

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső 

A központi írásbeli vizsgát megszervező intézmények listáját a program Írásbeli vizsgahelyszín 

kereső felületéről érhetik el. A programból leszűrhető listák tartalmazzák a − megadott keresési 

feltételeknek megfelelő − vizsgaszervező intézmények adatait, valamint az intézmény azon fel-

adatellátási helyeinek adatait, ahol valamely tanulmányi területen az írásbeli felvételi vizsgán 

való részvételt kérik. 

A jelentkezési határidő: 2020. december 4. 

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára pdf formátumban 

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára xlsx formátumban 

A központi írásbeli vizsgákra és a középfok felvételi eljárásra vonatkozó további részletes in-

formációkat találhatnak az alábbi linkekre kattintva: 

 A beiskolázással kapcsolatos feladatok, határidők a 2020/2021. tanévben, és a felada-

tok időrendi áttekintése 

 Tájékoztató a központi írásbeli vizsgákról 

 Tájékoztató a középfokú beiskolázás egységes írásbeli felvételi vizsgáinak - magyar 

nyelvi és matematika - feladatlapjairól 

 Tájékoztató a sajátos nevelési igényű jelentkezőknek 

 Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról 

 Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról 

https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2020/KOZFELVIR_irasbeli_jellap968evf.xlsx
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/beiskolazas_feladatok_idopontok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/tajekoztato_matek_magyar
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/tajekoztato_matek_magyar
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/adatvedelmi_tajekoztato

