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Dátum

Beiskolázási feladatok

09.30.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák
tanulmányi területeinek meghatározási formáját.

10.20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét
tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. A felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása
a honlapon.

10.31.

Az általános iskola tájékoztatja a 8. évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.

11.07.

Nyílt nap a 8. osztályosok részére.

11.13.

Nyílt nap a 8. osztályosok részére.

11.15.

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát
szervező gimnáziumok, továbbá a 8. évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi
vizsgát szervező intézmények jegyzékét.

11.19.

Nyílt nap a 8. osztályosok részére.

12.06.
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A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi
írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János Tehetséggondozó Programra történő
pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a
Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli
felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatigényüket.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
A központi felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi
írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó
Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban,
továbbá a 9. évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt
venni.

02.06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott
módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

02.19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú
iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

02.24-03.13.

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
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02.27.

Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal.

03.04.

Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal.

03.10.

Ismerkedő, tájékozódó jellegű beszélgetés a leendő 9. évfolyamosokkal.

03.16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi
jegyzékét.

03.19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

03.23.

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni
a Hivatalnak.

03.26.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk
jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

04.06.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

04.08.

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által
meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

04.23.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).

04.30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

05.11-22.

Felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető
létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

05.11-08.31.

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.

05.22.

A rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi
kérelmekről.

06.01.

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a
fenntartónál.

06.23.

Beiratkozás.

08.26.

Pótbeiratkozás.
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A rangsorolás szabályai:
A felvételi rangsort a felvételi eljárás során elért összpontszám alapján alakítjuk ki. Mindenkit besorolunk
minden tanulmányi területre, amelyre jelentkezett.
(Az egyes tanulmányi területek ideiglenes jegyzékén értelemszerűen különböző lesz a rangsorban elfoglalt
hely, és előfordulhat, hogy az egyik tagozaton a pontszáma miatt elutasítjuk a tanulót, míg a másik rangsorban
jó helyen szerepel.)
Azonos pontszám esetén előnyt élveznek:
 a Budapesten lakó tanulók
 a vonzáskörzetből (Pest megyéből) bejáró tanulók
 a sajátos helyzetű tanulók:
o akinek a testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll
o akinek a testvére vagy a szülője az iskola tanulója volt
o aki a XIII. kerületben lakik vagy XIII. kerületi iskolába jár
Nem nyerhet felvételt az a tanuló, aki nem érte el a felvételi ponthatárt, illetve aki az ismerkedő jellegű
beszélgetésen nem jelent meg, és a távolmaradás okát nem jelezte.
2020. április 8.:
2020. április 23.:
2020. április 30.

Az ideiglenes felvételi rangsort megküldése a Hivatalnak.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok
egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi
jegyzék).
A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a jelentkezőknek és
az általános iskoláknak.

Budapest, 2019. szeptember 2.

Nagy Beáta
tagintézmény-vezető
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