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Általános ismertetés 

A rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek keresőprogramja gyors és egyszerű 

keresést biztosít a középfokú iskolák által az általános felvételi eljárásban meghirdetett tanulmányi 

területek, felvételi tájékoztatók és a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyekre vonatkozó 

adatok adatbázisában. 

A programban 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. 

  
Amennyiben kizárólag a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett helyek között szeretne keresni, 

kérjük, jelölje be az erre szolgáló jelölőnégyzetet. 
 

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: 

 Megye: Az intézmény székhelyének vagy feladatellátási helyének megyéjére lehet keresni (

2023.01.01-től vármegye). 

 Város: Az intézmény székhelyének vagy feladatellátási helyének városára lehet keresni. 

 Képzéstípus: Ezen szűrőfeltétel megadásával csak az adott típusba (gimnázium, szakgimnázium, 

technikum, szakképző iskola, szakiskola vagy készségfejlesztő iskola) tartozó tanulmányi területeket 

listázza a program. A képzéstípus kiválasztása után további keresési feltételek adhatók meg: 

o Gimnázium tanulmányi terület esetén 

 Évfolyamok száma 
 

 9. évfolyamra (beleértve a 4 évfolyamos, a 4 évfolyam + nyelvi előkészítő évfolyamos, a 

4 évfolyam + érettségire felkészítő évfolyam Waldorf-intézményben típusú, a 9/AJTP 

évfolyamos, a 9/AJKP évfolyamos, a két tanítási nyelvű iskolai oktatást vagy nemzetiségi 

nevelés-oktatást meghirdető, valamint az egyedi megoldást alkalmazó intézményben 

induló képzéseket is) 
 

 6 évfolyamos gimnázium (beleértve a nyelvi előkészítő, a nemzetiségi nevelés-oktatást 

folytató középiskola nemzetiségi előkészítő évfolyamaival induló képzéseket valamint az 

egyedi megoldást alkalmazó intézményben induló képzéseket is) 
 

 8 évfolyamos gimnázium (beleértve a nyelvi előkészítő, a nemzetiségi nevelés-oktatást 

folytató középiskola nemzetiségi előkészítő évfolyamaival induló képzéseket valamint az 

egyedi megoldást alkalmazó intézményben induló képzéseket is) 
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o Szakgimnázium, technikum, szakképző iskola, szakiskola és készségfejlesztő iskola esetén 

 Szakma/kimenet 

A Szakma/kimenet keresőfeltétel segítségével az alapján lehet szűrni a találatok között, hogy az 

elvégzett középiskolai, és szakképzési évfolyamok után, mely szakképzettség/szakképesítés, 

illetve képzési kimenet szerezhető meg az adott tanulmányi területen. 

 OM azonosító: A középfokú intézmény OM azonosító számának megadásával a kereső program az 

intézmény felvételi tájékoztatóját és az összes tanulmányi területét listázza. ( Az intézmény OM 

azonosítója 6 számjegyű vagy bizonyos szakképző intézmények esetén 6/3 számjegyű kód lehet.) 

 Intézmény neve: Az intézmény/feladatellátási hely nevére vagy annak egy részletére lehet keresni. 

 Rangsorolás feltétele: 

 felvétel a tanulmányi eredmények alapján: a keresőfeltétel kiválasztásával azok a tanulmányi 

területek jelennek meg a találati listában, amelyeken kizárólag a tanulmányi eredmények alapján 

rangsorolják a jelentkezéseket. 
 

 felvétel a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga alapján: a keresőfeltétel 

kiválasztásával azok a tanulmányi területek jelennek meg a találati listában, amelyeken a 

tanulmányi eredmények, valamint a központi írásbeli vizsgán elért eredmény(ek) alapján 

rangsorolják a jelentkezéseket. 
 

 felvétel a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga alapján: a 

keresőfeltétel kiválasztásával azok a tanulmányi területek jelennek meg a találati listában, 

amelyeken a tanulmányi eredmények, a központi írásbeli vizsgán elért eredmény(ek), valamint 

a középiskola által szervezett szóbeli vizsgán elért eredmények alapján rangsorolják a 

jelentkezéseket. 

 Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fogadása: A legördülő listából kiválasztott feltételnek 

megfelelően azok a tanulmányi területek listázhatók a keresési feltétel megadásával, amelyek 

szövege tartalmazza a megjelölt SNI feltételt: 

- mozgásszervi fogyatékos 

- látási fogyatékos  

- hallási fogyatékos  

- enyhe értelmi fogyatékos 

- beszédfogyatékos 

- autizmus spektrum zavarral küzdő 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő 

- halmozottan fogyatékos. 

 Tanulmányi terület szövegének egy részlete 

A tanulmányi terület szövegében tetszőleges szövegrészletre (pl.: „kollégiumi elhelyezés 

biztosított”, „Waldorf kerettanterv alapján”, matematikából emelt óraszám”) lehet keresni. 

Szakképzési tanulmányi területek esetén a szakképzési kimenetek (szakács, pék stb.) keresésére 

is használható. 
 

FIGYELEM! Az egyes feltételek ÉS kapcsolatban vannak egymással, tehát csak olyan iskolák jelennek 

meg a keresés eredményeként, 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. 
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Keresés indítása 
A böngészést a feltételek megadása alatt megjelenő „Keresés” gombra kattintva indíthatják el.  A 

rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhely melletti mezőt bejelölve  a keresési 

eredmény csak azokat a tanulmányi területeket tartalmazza majd, ahol az adott keresési feltételeknek 

megfelelően, a rendkívüli felvételi eljárás keretében van meghirdetni kívánt üres férőhely. A keresés 

gombra kattintva a program az aktuális felvételi eljárásban részt vevő intézmények adataiban keres. 
 

Keresési eredmények 

A keresés eredményeként megjelennek azon tanulmányi területek leírásai, valamint az azokat 

meghirdető intézmények legfontosabb adatai és felvételi tájékoztatója, amelyek megfeleltek a megadott 

feltételeknek. 

 
 

A program lehetőséget biztosít a keresésnek megfelelő intézmények, illetve tanulmányi területek 

adatainak pdf formátumban történő letöltésére  és nyomtatására. 

A szűrési feltételeknek megfelelő listában látható tanulmányi területekből, az egyes tanulmányi 

területek szövegére kattintva egyedi lista kialakítására is lehetőség van. A gomb 

használatával a kereső felület jobb felső sarkában látható  saját listába helyezhetők a tanulmányi 

területek. A Mentett lista  ikonra kattintva a kiválasztott tanulmányi területek ellenőrizhetők, pdf 

formátumban exportálva nyomtathatók, vagy szükség szerint egyesével, illetve a lista törlése 

gomb segítségével egyszerre törölhetők. 
 

 

Gyakorlati tanácsok a kereséshez 

 A keresés megkezdésekor kevés feltétel megadása 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 az 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 "gépi forgácsoló" "szakács" szót tartalmazó tanulmányi területek is 

megjelennek. 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 43. §-a szerint a középfokú iskola igazgatója a felvételi 

döntésekről szóló értesítések megtörténte után a következő tanév első napjáig rendkívüli felvételi 

eljárást írhat ki. 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. 


