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Általános ismertetés
A KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató, valamint a rendkívüli felvételi eljárásban
meghirdetett férőhelyek keresése program gyors és egyszerű keresést biztosít a középfokú iskolák
által meghirdetett tanulmányi területek, felvételi tájékoztatók és a rendkívüli felvételi eljárásban
meghirdetett férőhelyekre vonatkozó adatok adatbázisában.
A programban kizárólag azok az intézmények szerepelnek, melyek a középfokú felvételi eljárásban
megadtak tanulmányi területet és feltöltötték az intézmény felvételi tájékoztatóját, továbbá a rendkívüli
felvételi eljárásra vonatkozóan az Oktatási Hivatalnak jelezték az eljárásban meghirdetett férőhelyek
számát.
Az intézmény által meghirdetett tanulmányi területekkel, felvételi tájékoztatóval és a rendkívüli felvételi
eljárásban meghirdetett üres férőhelyekkel kapcsolatban az adott intézmény tud további információval
szolgálni.
Keresési szempontok
A tanulmányi területek és felvételi tájékoztatók közötti keresésre a következő szempontok alapján van
lehetőség:
 OM azonosító: A középfokú intézmény OM azonosító számának megadásával a kereső
program az intézmény felvételi tájékoztatóját és az összes tanulmányi területét listázza.
 Intézmény neve: Az intézmény/feladatellátási hely nevére, vagy annak egy részletére lehet
keresni.
 Megye/Város: Az intézmény székhelyének vagy feladatellátási helyének megyéjére, vagy
városára lehet keresni.
 Képzéstípus: Ezen szűrőfeltétel megadásával csak az adott típusba (gimnázium,
szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola vagy készségfejlesztő iskola) tartozó tanulmányi
területeket listázza a program. A képzéstípus kiválasztása után további keresési feltételek
jelennek meg:
o Évfolyamok száma, képzési idő: Ezen menüpontban lehet kiválasztani a képzési időt.
o Tanterv típusa: Ezen menüpontban lehet kiválasztani a tanterv típusát.
 Tanulmányi terület szövegének egy részlete: A tanulmányi terület szövegében tetszőleges
szövegrészletre (pl.: „kollégiumi elhelyezés biztosított”, „alternatív iskolai kerettanterv”,
matematikából emelt óraszám”) lehet keresni. Szakképzési tanulmányi területek esetén a
szakképzési kimenetek (szakács, pék stb.) keresésére is használható.
 A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhely: A középfokú intézmények által a
rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresésére szolgál. Amennyiben ezt a
lehetőséget bejelölik, a találati listában kizárólag azok a tanulmányi területek fognak
megjelenni, amelyekkel kapcsolatban a középfokú iskola úgy nyilatkozott, hogy a tanulmányi
területre fogad jelentkezéseket.
FIGYELEM! Az egyes feltételek ÉS kapcsolatban vannak egymással, tehát csak olyan iskolák
jelennek meg a keresés eredményként, amelyek minden beállított feltételnek megfelelnek. Ha a
felhasználó túl sok feltételt ad meg a keresett iskolával kapcsolatban, és egyet (vagy többet) hibásan ad
meg, akkor a feltételek közötti ÉS kapcsolat miatt előfordulhat, hogy nem lesz találat.
Keresés indítása
A keresést a keresési feltételek alatt megjelenő „Keresés” gombra kattintva indíthatják el. A keresés
gombra kattintva a program az aktuális felvételi eljárásban részt vevő intézmények adataiban keres.
Keresési eredmények
A keresés eredményeként megjelennek azon tanulmányi területek leírása, valamint az azokat
meghirdető intézmények legfontosabb adatai és felvételi tájékoztatója, amelyek megfeleltek a megadott
feltételeknek.
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Segítség a keresési eredmények oldal használatához

Gyakorlati tanácsok a kereséshez






A keresés megkezdésekor kevés feltétel megadás ajánlott. További feltételek megadásával
csökkentheti a találatok számát, ha a találati lista túl sok intézményt tartalmaz.
A keresés a feltételek beállítása után a
gombra kattintva indul el.
A beállított feltételeknek megfelelő iskolák az intézmény OM kódja szerinti növekvő
sorrendben követik egymást.
A beállított keresési feltételek a
gombra kattintással egyszerre törölhetők.
A tanulmányi terület jellemzői közötti részkeresésre is van lehetőség, tehát az "angol" szó
beírásakor valamennyi olyan tanulmányi terület megjelenik, amelyiknek a jellemzői között az
„angol” szó szerepel. Figyelem! A keresés nem teljes szóra történik, tehát az "ács" szó
beírásakor pl. a "forgácsoló" "gépi forgácsoló" "szakács" szót tartalmazó tanulmányi területek
is megjelennek.
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A középfokú iskolai felvételi tájékoztató jogszabályban rögzített kötelező elemei
A középfokú iskoláknak az adott év október 20-áig felvételi tájékoztatójukban nyilvánosságra kell
hozniuk felvételi eljárásuk rendjét. A felvételi tájékoztató kötelező tartalmi elemeire vonatkozó
információk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendeletben találhatók meg.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 32. § (4) bekezdése szerint a középfokú iskolák felvételi
tájékoztatója tartalmazza:









középfokú iskola OM azonosítóját, telephelyenként a meghirdetett tanulmányi területek leírását,
az azokat jelölő belső kódokat,
a középfokú iskola felvételi eljárásának rendjét,
a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a
27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és
figyelembevételének arányait,
a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat,
ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést
szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét,
ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást,
ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai
feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a
pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra.

A felvételi tájékoztató részét képezik a központi írásbeli vizsga szervezésére, illetve e vizsga
eredményének az adott iskola felvételijébe való beszámítására vonatkozó egyedi, valamint a felvételi
lebonyolításával kapcsolatos egyéb technikai információk (pl. az iskola kéri a központi írásbeli vizsga
eredményeit tartalmazó Értékelő lap másolatának csatolását a jelentkezési laphoz) közzététele is.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 39. § (1) bekezdés szerint, ha a gimnázium, szakgimnázium
szóbeli vizsgát szervez, a vizsga kérdései a Nat általános iskolai követelményrendszerére és a középfokú
iskola pedagógiai programjában meghatározott a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott
követelményekre épülnek.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:
„A középfokú iskola és a kollégium - jogszabályban meghatározott keretek között - állapíthatja meg a
tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban:
felvételi követelmények). A középfokú iskola és a kollégium a felvételi követelményeket a tanév
rendjéről szóló rendelet által meghatározott időben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra
hozni. A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi,
pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti. A pályaalkalmassági követelményeket a
felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.”
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. § szerint:
“(1) A középfokú iskola igazgatója a felvételi döntésekről szóló értesítések megtörténte után a
következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
(2) Abban az esetben, ha az általános felvételi eljárás keretében a középfokú iskolába az adott osztályba
felvehető tanulói létszám kevesebb mint kilencven százalékát sikerült betölteni, a rendkívüli felvételi
eljárást ki kell írni. A kiírást meg kell küldeni a székhely szerint illetékes járási hivatalnak, továbbá a
hivatalnak, amely a megküldött és összesített adatokat a honlapján közzéteszi.
(3) A rendkívüli felvételi eljárásban új jelentkezési lapot kell benyújtani a felvételt meghirdető iskola
által meghatározott formában és időpontig. A rendkívüli felvételi eljárásban több jelentkezési lap is
benyújtható, de egy jelentkezési lapon csak egy iskola jelölhető meg. A felvételi kérelmekről az iskola
igazgatója dönt.”

4

