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Teendők, határidők:
 Központi írásbeli vizsgára való jelentkezés 
határideje: 2021.12.03

Központi írásbeli felvételi vizsga napja: 
2022.01.22  10:00 

Pótló vizsga dátuma: 2022.01.27 14:00

Eredmények várhatóan: 02.07-ig.

Középiskolába jelentkezés határideje: Felvételi 
lapok rögzítése a KIFIR rendszerben: 
2022.02.18-ig

Sorrendmódosítás: 2022.03.21-22

Felvételi eredmények: 2022.04.29-ig



Központi írásbelire való jelentkezés:

Határidő: 2021.12.03

Oktatási Hivatal oldaláról letöltött formanyomtatvány kitöltése ( ofők osztják a lapot, szülő 
eldönti hol kívánja megírni a gyerek, majd kitöltve aláírva visszaküldik az iskolába)

Osztályfőnök összegyűjti, postázza



Felvételi lapok kitöltése KIFIR 
rendszerben
Ofők által osztott tanulói lapok kitöltése után az osztályfőnök a kitöltött lapok alapján rögzíti a 
továbbtanulási szándékot a KIFIR rendszerben. Minden tanulónak két különböző lap készül:

jelentkezési lap: a jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a jelentkezési szándékukat. A 
jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül szerepelnek az általános iskolai tanulmányi 
eredmények, továbbá a tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen 
nyelv) a középfokú iskolával közölni. Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell 
benyújtani.

tanulói adatlap: a jelentkezők ezen a lapon hozzák a Hivatal tudomására, hogy mely 
intézmények mely tanulmányi területeire nyújtottak be jelentkezést. A tanuló személyes adatain 
kívül szerepel rajta az összes megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott 
sorrendben. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben folytatná 
tanulmányait a jelentkező.

A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat be kell küldeni a lapokon szereplő címre. A postára adását 
ebben az esetben az általános iskola végzi, a postára adás határideje: 2022. február 18.



A felvételi lapokat mindkét szülő köteles aláírni!

A tanuló felvételi lapjai a szülő/gyám aláírása nélkül a középfokú felvételi eljárás során nem 
fogadhatók el a tanuló jelentkezési szándékát képviselő dokumentumként. Amennyiben a 
különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása tekintetében nem tudnak 
megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal 
ezekben az ügyekben nem hozhat döntést. Hangsúlyozottan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
szülők közötti megegyezés illetve a gyámhatósági döntés hiánya akadályozza a tanuló részvételét 
a felvételi eljárásban!







Nyílt napok: 
A pontos információkért a középiskolák honlapján lehet 
naprakészen tájékozódni. 

Segítségül összegyűjtöttük a gyerekek érdeklődésének megfelelő iskolák linkjeit. 



Iskolák listája: 

1. Kossuth Lajos Gimnázium Mosonmagyaróvár: http://www.kossuthmovar.hu/

2. Bolyai János Technikum Mosonmagyaróvár: http://bolyaitechnikum.hu/

3. Kossuth Lajos Technikum Győr: https://kliszi.hu/

4. Bercsényi Miklós Technikum Győr: https://bercsenyi.eu/

5. Hunyadi Mátyás Technikum Mosonmagyaróvár: https://hunyadimovar.wordpress.com/

6. Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum Győr: https://www.jaisz.hu/

7. Hild József Építőipari Technikum Győr: http://hildszki.hu/

8. Handler Nándor Szakképző Iskola Sopron: https://soproniszc.hu/soproni-szc-handler-nandor-szakkepzo-iskolaja/

9. Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum Győr: https://pagisz.hu/

10. Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum Győr: http://www.lukacssuli.hu/

11. Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és szakképző Iskola Csorna: http://www.csukas.sulinet.hu/

12. Piarista Gimnázium Mosonmagyaróvár: https://movar.piarista.hu/

13. Hunyadi János Technikum Csorna: https://www.hunyadicsorna.hu/

14. Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum Győr: https://krudy.gyor.hu/

15. Kazinczy Ferenc Gimnázium Győr: https://www.kazinczygyor.hu/

16. Czuczor Gergely Bencés Gimnázium: http://www.czuczor.hu/

17. Glück Frigyes Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola: ( volt Haller) https://gluckiskola.hu/ 

18. Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium: ( volt Krúdy gimi ): https://www.baksagimi.hu/hu/
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Bővebb felvilágosítás, segítség:

- osztályfőnökök
-Vargáné Horváth Anita
munkaidőben: 96/565-298
-Gáspár Tünde
munkaidőben:96/565-903


