
Továbbtanulási szülői értekezlet

2022. november 16. 17 óra



A felvételi eljárás szakaszai

1. Tájékozódás

2. Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára

3. Központi írásbeli felvételi vizsga

4. Jelentkezés a középiskolákba: tanulói adatlap 
kitöltése, szülői aláírása

5.  Szóbeli meghallgatások a középiskolákban

6.  Tanulói adatlap esetleges módosítása

7.  Értesítés a felvételről, fellebbezés

8.  Beiratkozás a középiskolába



1. Tájékozódás

• Középiskolák honlapjai, nyílt napjai

• Iskolai honlap: rozsaiskola.hu-Diákélet-Továbbtanulás

• Oktatási Hivatal honlapja: oktatás.hu – Köznevelés –
Középfokú felvételi eljárás ( iskolai honlapon)

• Iskola után-iskola előtt c. kiadvány iskolai honlapon

• Iskolai faliújság

• Tájékoztató füzet az alapszakmákról: szakkepzes.ikk.hu

• Ismerősök véleménye (felnőtt, diák)



Gimnáziumok honlapjai

• Lovassy: web.lovassy.hu

• Vetési: vetesigimnazium.hu

• Noszlopy: noszlopy.hu

• Padányi: padanyi.uni-pannon.hu

• Magyar-Angol Balatonalmádi: dlsb.hu

• Lóczy Balatonfüred: loczygimnazium.hu

• III. Béla  Zirc: 3belazirc.hu



Technikumok
Veszprémi Szakképzési Centrum

honlap:www.veszpremszc.hu

Veszprémi SZC Ipari Technikum

Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Technikum

Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és 
Közigazgatási Technikum

Veszprémi SZC Táncsics Mihály Technikum

Veszprémi SZC SÉF Vendéglátás-Turizmus Technikum és 
Szakképző Iskola

Veszprémi SZC Öveges József Technikum és Kollégium –
Balatonfűzfő



2. Jelentkezés a központi írásbeli 
felvételi vizsgára

• ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon
kitöltés az instrukciók alapján, a visszaigazolást 
kérjük kinyomtatva eljuttatni az osztályfőnöknek
határidő: 2022. december 2., péntek 08.00 óra

• papíralapú jelentkezési lap az osztályfőnöktől
kitöltés az instrukciók alapján
leadási határidő: 2022. november 25., péntek

az osztályfőnöknek
/az iskola juttatja el a középiskolákba/

• Lovassy - német: külön jelentkezési lap is kell



Jeletkezési lap
központi írásbeli vizsgára

• Ügyfélkapu segítségével

• Link: https://ejel.kozfelvir.hu/

https://ejel.kozfelvir.hu/


• Útmutató: 
https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk

https://www.youtube.com/watch?v=6HMagO9tcuk


3. Központi írásbeli felvételi vizsga

• 2023. január 21. 10 óra

pót: 2023. január 31. 14 óra
Alapos indokkal: betegség, családi tragédia

• Lovassy német nemzetiségi tagozatra: 

2023. január 23. 10 óra – Lovassy gimnázium



4. Jelentkezés a középiskolákba 
• A kitöltött adatlap leadási határideje:

2023. február 10. az osztályfőnöknek.
• Jelentkezés elektronikusan: 

Szülői program link az osztályfőnöktől
https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto
1.lap: Adatvédelmi és aláírási szabályok elfogadása 
2.lap: video útmutató gomb :

https://www.youtube.com/watch?v=bdA8yDevNEg
súgó gomb: útmutató 

• A felvételi lapok szülői megtekintése és aláírása 
/ mindkét szülő! /: (honlapon a meghatalmazás)
2023. február 15. 7 30 - 16 30

február 16. 7 30 - 16 30

az iskola titkárságán.

https://kifir2.kir.hu/JellapKitolto/SzuloiAdatlapKitolto


5. Szóbeli meghallgatások a 
középiskolákban

• 2023. február 27. és március 14. között. 

Lovassy: 02. 27- 03. 14.;  

Vetési: 03. 01-02. (03.06.)

Pontos információk a középiskolák honlapjáról.



6. Tanulói adatlap esetleges 
módosítása

• 2023. március 21. 7 30 - 15 30

22. 7 30 – 15 30

az iskola titkárságán.



7. Értesítés a felvételről 

• 2023. április 28-ig.

• fellebbezés
Kérem, hogy sikeres fellebbezés esetén a felvételi határozat 
másolatát kézhezvétel után haladéktalanul juttassák  el az 
iskolába. 



8. Beiratkozás a középiskolába

• 2023. június 21-23.

• Információk a középiskolák honlapján



Köszönöm a figyelmet.


