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Bevezetés 
 

Egyszer mindenki eljut oda, hogy felvételizni fog a gyermeke. Ha olvasod 
ezt a könyvet, akkor minden bizonnyal túl vagytok már az általános iskola néhány 
évén. Olyan mérföldkő ez, ahol – bizton állíthatom – hamar meginog a magadba 
vetett hited. Szeretnélek megnyugtatni, hogy ezzel több ezer szülőtársad van 
ugyanígy, és a hiba nem bennetek keresendő.  

A mai középiskolai felvételi rendszer nem túl bonyolult, de azért 
egyszerűnek se mondható. Külön kell jelentkezni az írásbelire, majd később le 
kell adni a jelentkezési lapokat minden intézménybe, illetve a központi hivatalba. 
De az igazi kihívást az jelenti, amikor követni szeretnénk a különböző iskolák 
más-más pontszámítási rendszerét, illetve az, amikor a gyerek bekerülési esélyeit 
latolgatjuk, hova fér majd be. Az utóbbi három évben több száz, hozzád hasonló 
helyzetben lévő szülő keresett meg a kérdéseivel, végül egy internetes újságnak 
adott interjú kapcsán döntöttem úgy, hogy megírom a könyvet. Hiszen van az a 
pillanat, amikor azt érzed, hogy egyszerűbb mindent leírni, és mindenkihez 
eljuttatni, mint hogy a nap fele a kérdésekre válaszolgatva menjen el.  

A könyvben elsősorban a saját gondolataimat, tapasztalataimat írtam le, és 
azokat – ahol lehetett – igyekeztem szakemberek véleményével alátámasztani. 
Az évek alatt rengeteget olvastam, tájékozódtam a témában; ezek az információk, 
illetve a szülőkkel, tanárokkal folytatott beszélgetések nyilvánvalóan 
befolyásolták a gondolataimat. Így nem zárható ki, hogy hallottatok vagy 
olvastatok már valahol egy-egy részhez hasonló véleményt, főként, mivel a 
fejezetekben igyekeztem minden lehetséges felmerülő kérdést körbejárni. 
Néhány forrást visszakerestem, amelyekre hivatkozni is fogok, mert megerősítést 
adhatnak arra vonatkozóan, hogy más tapasztalt, oktatásban dolgozó, 
szakemberek is hasonlóan vélekednek.  

Jogosan kérdezheted, van-e elég tapasztalatom, hogy tanácsokat adjak? 
Három gyermekem van, kettő már felnőtt, 30 körüliek, a kicsi hatodikos egy 
nyolc évfolyamos gimnáziumban. Hármukkal eddig hat felvételit csináltam 
végig. Ezek között szinte minden típus volt. Felvételiztek ketten negyedikesként, 
ketten nyolcadikosként, egy pedig érettségi után technikumba, majd főiskolára, 
így jó néhány felvételit végigizgulhattam, viszont ugyanennyi tapasztalatot is 
szereztem. Most pedig ez a harmadik felvételi, amit végigasszisztáltam, először 
a fiamat, majd az ismerősök gyermekei mellett a tanfolyamunkon résztvevőket 
segítve. Így az utolsó két évben mindhárom középiskolába készülő évfolyam 
felvételijével kellett foglalkoznom.  
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Ezekben a felvételi időszakokban mindig azt láttam, hogy a 
legmagabiztosabb szülő is el tud bizonytalanodni, és tanácstalanul áll a kihívások 
előtt. Elsősorban neked és nekik szánom a könyvet gondolatébresztőnek, 
támasznak. 
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Mikor érdemes egy általános iskolás gyermeknek átlépnie a 
középiskolába? 

 

„Mikor érdemes egy általános iskolás gyermeknek átlépnie a 
középiskolába? – sok szülő viaskodik most ezzel a kérdéssel. Vannak 
szakemberek, akik a nyolc osztályos középiskola mellett tesznek hitet, s vannak, 
akik a hat osztályost pártolják. De vannak olyanok is, akik hagyományos utat 
ajánlják a diákoknak és szüleiknek, s csak az általános iskola nyolcadik osztálya 
után javasolják a feljebb lépést. 

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke, a győri Révai Gimnázium 
igazgatója semleges e kérdésben: „» Semmiképpen sem akarnám eldönteni azt a 
vitát, hogy a négy-, a hat vagy a nyolcosztályos iskola-e a jobb « – fejtette ki 
kiadványunknak adott interjújában. Azt viszont hozzátette, hogy saját gyermekei 
esetében, szülőként meg tudja ítélni, melyik gyermekének való teljesítménye és 
motivációja alapján a hatosztályos képzés. Fontos tehát, hogy a nemsokára 
kezdődő jelentkezési időszakban a szülők meg tudják ítélni nemcsak gyermekeik 
tudását, hanem motivációit, vágyait is, és közösen döntsenek az 
iskolaválasztásról.” 

/HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 3.old./ 

 

Ismerjük a gyerekünket?! 
 

Ő is szeretné azt a vágyott iskolát, vagy csak a saját, meg nem valósult 
álmainkat erőltetjük rá? 

Manapság ez a kérdés már egy alsó tagozatos diák szüleiben is felmerül, 
aminek számos oka lehet. A jobbik eset, ha a gyermek kitűnő képességei miatt 
nézzük meg a nyolc évfolyamos gimnáziumok kínálatát. A rosszabbik, amikor az 
adott iskola nem éppen jó hírű felső tagozata miatt szeretnénk váltani. Bár, valljuk 
be őszintén, sokszor hallunk rosszakat egy-egy felső tagozatról, azért ha kicsit 
jobban megnéznénk, kiderülne számunkra is, hogy a valóság távol áll a 
rémhírektől. A mai internetes világban gyakran gyorsabban terjednek a rossz 
hírek, mint a jók. Az intézmények saját weboldalain kívül ritkán lehet arról 
olvasni, hogy egy adott iskola tanulói, tanárai milyen eredményeket értek el egy-
egy versenyen, arról meg végképp nem hallunk, hogy például a 7. évfolyam a 
tavalyihoz képest 0,5-tel jobb átlageredményt ért el év végén. 
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Persze, sajnos vannak olyan intézmények, ahol ténylegesen akadnak 
problémák a felső tagozatban vagy annak néhány osztályában. Emlékszem, hogy 
a fiam iskolájában nem annyira a felső tagozat híre, hanem inkább a saját osztálya 
aggasztott minket. Amikor egy alsós osztálynak már híre van a felsőben, és egy 
tanár sem akarja vállalni, hogy az osztályfőnökük legyen, az már sokat elmond. 
Pedig nagyon jó kis osztálynak indult... Nekünk nem az volt a kérdés, hogy 4. 
után váltunk-e, vagyis megcélzunk egy nyolc évfolyamos gimnáziumot, hanem 
az, hogy melyiket. Szerencsére a fiam mindig hozta a kitűnő átlagot, így jó 
esélyekkel indult.  

 
Ő is akar váltani? 

Ebben az időszakban nagyon sokat beszélgettünk. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy ne mi döntsünk a gyermekünk helyett, hiszen egy ilyen iskolaváltás 
sok változást hoz. Mi van, ha vannak barátai az osztályban, és emiatt maradna, de 
szeret tanulni, és vonzza a lehetőség, hogy egy erősebb iskolába járjon? Ezek nem 
egyszerű kérdések, de rendkívül fontosak. Nem egyszer láttam példát arra, hogy 
igazán csak a szülő szerette volna a váltást. A gyermek nem akarta az egészet, így 
a felvételi időszakban romlottak a jegyei, mert úgy gondolta, akkor nem kell majd 
mennie. Elmondani nem merte otthon, hogy ő nem akar menni, mert nem szerette 
volna megbántani a szüleit, akik annyira akarták, hiszen ők is oda jártak.  

Szerencsés helyzet, mikor a gyermek a barátjával együtt akar belevágni a 
felvételibe, de ennek is vannak azért buktatói. Mi van akkor, ha csak az 
egyiküknek sikerül? Meggyőzzük, hogy a barátságok ebben a korban még 
jönnek-mennek? Többségében valóban, de vannak kivételek. Viszont kérdés, ha 
külön iskolába kerülnek, elég erős lesz-e a barátság ahhoz, hogy mégis 
megmaradjon. Azután ráerőltessük-e az új iskolát, ha már egyszer felvették? 
Nehéz döntés. Hiszen mi tudjuk, hogy mennyivel nehezebb nyolcadikosként 
felvételizni, mint negyedikesként vagy hatodikosként. Nem feltétlenül arra kell 
gondolni, hogy a felvételi maga lett nehezebb, hiszen jól látható az eddigi 
feladatlapokból, hogy a hatodikosoké a legnehezebb. Inkább arra gondolok, hogy 
a nyolcadikosok már erősen kamaszodnak, változik a testük, de az agyuk is 
fejlődésben van. Ilyenkor kevésbé összeszedettek, és, valljuk be őszintén, 
ellenkezni is jobban szeretnek. Többségüket minden más jobban érdekli a 
tanulásnál. Ilyenkor rávenni őket, hogy az iskolai tanulás mellett még pluszban 
készüljenek a felvételire, nem kis kihívást jelent a szülőknek, tanároknak. 

De térjünk vissza arra, hogy mennyire szólhatunk bele a váltásba, illetve 
abba, hová jelentkezzen a gyermekünk. Szülőként az a feladatunk, hogy finoman 
terelgessük csemeténket, de ehhez ismernünk is kell őt. A legtöbb esetben még 
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nyolcadikosként sem tudja a diák, hogy mi szeretne majd lenni, merre menjen 
tovább. (Ezt még boncolgatjuk később.) Ismernünk kell annyira a gyermekünket, 
hogy lássuk, neki való-e a nyolc vagy hat évfolyamos gimnázium; bírná-e, nem 
érik-e majd kudarcok. Sajnos a mi előkészítőnkön is volt pár olyan gyermek, 
akinek inkább felzárkóztatás, megerősítés kellett volna, mint felvételi. De 
szerencsére az esetek többségében a szülők jól látják a gyermekük képességeit, 
igényeit, és tudják, mi való neki, mire képesek. 

 
De akkor mégis ki döntsön? 

Mindenki véleménye fontos, a szülőé és a gyermeké is, de az utóbbi 
kezében kell legyen a végső döntés. Éreznie kell, hogy az ő életéről neki kell 
döntenie, azért felelősséget vállalnia, és később annak következményeit is 
viselnie, akár jók, akár nem. Bízzunk a gyermekünkben! Beszélgessünk vele 
sokat, mutassunk rá a lényeges pontokra, amelyek segíthetik számára a helyzet 
megértését és a sikeres döntést.  

Hasonló véleményt olvastam a fentebb említett Horváth Pétertől is: 

„Az a legjobb, ha közös a döntés. Biztos arra is van példa, hogy jól sül el 
az erős szülői ráhatás, főleg hat- és nyolcosztályos gimnáziumoknál. De hosszú 
távon biztosan nem jó, ha valaki a gyereke véleménye ellenében dönt az iskoláról. 
A 12 éves gyerekeknek vannak már saját motivációik. [...] A szülő akkor tud 
igazán jót tenni, ha nagyon jól ismeri a gyerekét. Ehhez pedig nagyon sokat kell 
vele lennie. Ha így lesz, akkor jó döntést fognak hozni.” 

/HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 5.old./ 

 
Mi például írtunk egy előnyök/hátrányok listát mindkét iskoláról. Tagozat, 

tehetséggondozás, iskolai közösség, távolság, első óra kezdésének időpontja stb. 
Ennek a listának a segítségével tudtam a kerületi gimnázium mellett érvelni, 
pedig a másik az országos listán többször is első helyen álló nyolc évfolyamos 
gimnázium volt. Szerencsére mindkét iskolaépületben többször járt már a fiam. 
Azt is megtapasztalta, hogy egy óra plusz utazás két órát vesz el egy nap az 
életéből. Végül a kerületi gimnázium mellett döntött, és nem csak a távolság 
miatt. Már szeptemberben többször elmondta, mennyire örül, hogy ezt 
választotta, és mennyire szeret ide járni. 

Örömmel olvastam Szekszárdi Júliának, az Osztályfőnökök Országos 
Szakami Egyesületének elnökének véleményét: 
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„Persze a szülőknek kell menedzselnie a folyamatot, például információval 
kell ellátnia a gyereket, a mérlegelésben is segítenie kell, fel kell hívnia a 
figyelmét egy-egy iskola előnyeire és hátrányaira, ha pedig nagyon ijesztő 
irányba menne a gyerek, akkor megpróbálhatja lebeszélni róla. De nem szabad 
ráerőltetnie saját döntését. [...] Kockázatos olyan iskolát erőltetni, amelyik nem 
tetszik a gyereknek. Meg kell tanulnia felelősen dönteni. Mi történik, ha rosszul 
választ? Akkor ott állok mögötte, és elkapom.” 

/HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 5.old./ 

 
Amennyiben gyermeked dönthet, elkerülheted azt is, hogy később a 

fejedhez vágja, hogy mert „te mondtad, te erőltetted”. Minél nagyobb egy 
gyermek, annál többször, vagy nagyobb eséllyel fordul elő, hogy a szülőt 
hibáztatja egy döntésért.  

El is érkeztünk tehát egy újabb fontos kérdéshez: akkor mégis hova 
jelentkezzen a gyermek? 

 

Hova jelentkezzen a gyermek? 
 
A megfelelő iskola kiválasztása nem könnyű feladat, főleg a nyolcadik 

évfolyamosoknál. Évről évre többen végeznek, és amíg bölcsődék, óvodák 
épültek, a középiskolák száma nem szaporodott. Ráadásul arányaiban egyre 
többen szeretnének gimnáziumba menni. Ennek köszönhetően egyre nehezebb 
bejutni egy-egy kiválasztott intézménybe. Emiatt mindenki több iskolát jelöl 
meg, de persze ott van az az egy, ami az álom. De vajon tudja már a csemetéd, 
hogy mi is az álma? Vagy még bizonytalan, és tőled vár segítséget? Ebben a 
nehéz döntésben leginkább úgy tudod segíteni, ha együtt gondolkozol vele. 
Megmutatod, miket mérlegeljen, miket vegyen figyelembe a választáshoz. 
Mutasd meg neki, hogy tudja mérlegelni a képességeit, ami alapján választani tud 
majd egy irányt, amerre érdemes elindulnia! 

 
A gyermek erősségeinek és gyengeségeinek megállapítása 

Érdemes ezt is közösen mérlegelni, elkészíteni. Ha mindenképp egyedül      
szeretné elkészíteni a listát, beszéld meg vele, hogy mire figyeljen, és hogy több 
szemszögből is közelítse meg a kérdést. Figyelj arra is, hogy ne csak tantárgyi 
mérleget készítsen. Természetesen ez is fontos, de érdemes tudni, hogy sok 
esetben egy gyerek hajlamos „nem szeretem” bélyeget ütni egy tárgyra, ha a 
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tantárgyat tanító tanárt kevésbé kedveli. Ezért feltétlenül menjetek bele 
mélyebben a tantárgyak megítélésébe, hisz könnyen kiderülhet, hogy mégiscsak 
érdekli az adott témakör. 

Az erősségek és gyengeségek megállapításánál az adottságokat (testi, 
fizikai, szellemi) is vizsgáljátok meg. Ezeknek a listáknak az összevetésekor, 
elemzésekor nagy segítséget kaptok ahhoz, hogy milyen irányba lenne célszerű 
továbbtanulni a gyereknek. De ne felejtsétek el, hogy ehhez még hozzájön az 
érzelmi tényező is.  

Mi az, amire igazán vágyik? Hiszen ez a legfontosabb. Viszont, ha nagyon 
szembemegy a képességeivel, akkor hívd fel erre a figyelmét. Érdemes többször 
visszatérni ehhez a témához. Meg fogod látni, és szerencsére nem csak te, ő is, 
hogy akár már egy-két hét elteltével sem biztos, hogy ugyanazt az eredményt 
kapjátok. Ezért ezt a vizsgálatot ne csak egy héttel a jelentkezési határidő előtt 
vegyétek elő, ám ha kétszer-háromszor megcsináljátok, annyi éppen elég. Arra 
mindig vigyázz, hogy a felvételi időszakban és előtte ne legyen mindennapos 
téma a felvételi. Ne frusztráld vele állandóan a gyereket, hagyd, hogy ebben az 
időszakban is gyerek maradjon, ki tudja engedni a gőzt és egy pillanatra 
elfeledkezzen a rengeteg megpróbáltatásról! 

 

Gimnázium vagy szakmát adó iskola? 

Mikor érdemes gimnáziumot választani? Akkor, ha a gyermekednek 
határozott elképzelése van arról, hogy egyetemre szeretne menni – főleg, ha azt 
is tudja már, hogy melyikre, és oda köztudottan az adott gimnáziumból jobbak az 
esélyek. Vagy éppen akkor, ha még nem tudja, mi szeretne lenni. Gimnáziumból 
nem csak egyetemre lehet menni, hanem akár technikumba, szakképzésre is. 
Tehát, ha csemetéd csak az érettségi felé menet jön rá, melyik irányba szeretne 
továbblépni, az se baj. Sőt van, aki az egyetem után jön rá, hogy mégis mást 
választana.  

Hagyd, hogy a maga útján járjon, hiszen a végén úgyis abba az irányba 
indul majd el, amit ő magáénak érez. Mondok egy példát. Egy ismerősömre 
ráerőltették a szülei, hogy orvosira menjen. Kitűnőre végzett, mégis pár hónap 
múlva elment kozmetikusnak tanulni. Ez volt a vágya, ez lett volna az ő 
választása már jóval az egyetem előtt. 

Vannak olyanok, akik már egész kicsi gyermekként tudják, mik 
szeretnének lenni, vagy milyen irányba szeretnének menni. De az is előfordul, 
hogy később mégis jön egy élethelyzet, vagy egy új tantárgy, ami ezt felülírja. 
Nagy fiam négyéves korától színész akart lenni, és ezért mindent meg is tett 
(színisuli, szereplések stb.). Keményen készült rá, majd hetedikben bejött neki az 
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informatika mint tantárgy, és teljes fordulatot vett az érdeklődése: végül egy 
informatikai középiskolába ment. És valljuk be, hányszor fordul elő, hogy már 
felnőtt fejjel, több éves munkaviszony után váltunk, mert akkor találunk rá arra a 
hivatásra, ami igazán nekünk való! Azt hiszem, ezt leginkább az a korcsoport érzi 
át, akiknek a gyerekkorában még nem voltak számítógépek, majd később, amikor 
felnőtt fejjel megismerkedtek a számítógépes világgal, beleszerettek. 
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Mikor érdemes szakmát adó iskolát választani? Amennyiben 
gyermekednek konkrét elképzelése van arról, hogy milyen irányba szeretne 
továbbtanulni (szakács, autószerelő, bútorasztalos, stb.), bátran nézzetek szét a 
szakiskolák között. Igen, itt is nagyon meg kell nézni, hogy melyikbe 
jelentkezzen. Milyen az oktatás, mennyi a gyakorlat, milyen az iskolai légkör, 
távolság – sok-sok kérdés, amelyekre célszerű összegyűjteni a választ. A legtöbb 
iskola tart nyílt napokat, ezekre érdemes elmenni. Vannak szakmai börzék, 
amelyekre szintén érdemes ellátogatni. Az intézmények weboldalain is 
olvashattok részletes tájékoztatókat az iskolákról, az éppen induló tagozatokról, 
szakkörökről, betekintést nyerhettek az iskolai életbe. De ma már a Facebookon 
is tudtok tájékozódni. Sok csoport van, ahol rengeteg információt be lehet 
gyűjteni  az oda járó diákoktól, szüleiktől, volt tanítványoktól, időnként 
tanároktól is. Az egyik ilyen Facebook csoport a Középiskolai felvételi 
információk, amelyet én hoztam létre azzal a céllal, hogy választ kapjatok a 
kérdéseitekre. Három éve egy helyi csoportban én is hasznos információkhoz 
jutottam a kerületi nyolc évfolyamos gimnáziumról. Nagyon sok diák és tanár 
segítőkész. Volt lehetőségem levelezni éppen oda járó tanulóval, de már végzett 
diákkal is, és nagyon tetszett, hogy a pozitív és a negatív dolgokat is őszintén 
megírták. Ezenkívül volt még két óvodás társ, aki odajárt, így az ő szüleiket is 
megkérdeztem. Végül összeállt egy kép, ami alapján már dönteni tudtunk. 

Gyakran előfordul, főleg fiúknál, hogy a gyereket semmi nem érdekli, csak 
a számítógépes játékok. Ilyenkor szoktam javasolni, hogy érdemes informatikai 
vonalra terelni. Szakiskolák között is vannak nagyon jók, de gimnáziumban is 
vannak ide tartozó tagozatok. Ha pedig érettségire el tudja már dönteni, merre 
szeretne menni, és az teljesen más irány, akkor sem elvesztegetett idő, mert ma 
már alig van olyan szakma, ahol ne lenne szükség informatikai alapokra, tudásra. 
Gyakran beszélgetek erről nagybátyámmal, Schmidt Vilmossal is, aki az egyik 
budapesti informatikai technikum tanára. Elmondása szerint tanulóik több mint 
80%-a tesz sikeres felvételit szakirányú felsőoktatási intézménybe.  

Igen, tudom: itt már zsong a fejed, hogy oké, de akkor mégis mennyi 
intézményt és szakot jelöljetek meg, és mi alapján válasszatok. Ezért még egy 
kicsit boncolgassuk tovább ezt a témát! 
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Iskolák és tagozatok a jelentkezési lapon 
 

Az évek alatt sok tanárral beszélgettem arról, hogy szerintük mi a 
megfelelő sorrend, hogyan érdemes kitölteni az adatlapot. Elmondhatom, hogy 
ebben a témában egységes nézőponton volt mindenki. A véleményeket összesítve 
az intézményeket a következő sorrendben kell beírni az adatlapra: 

 
1. Amit a gyerek szeretne nagyon 
2. Amit a szülő szeretne 
3. Ahová várhatóan nagy eséllyel felvennék 
 
Ezt kiegészíteném egy osztályfőnök javaslatával. „Úgy válogassunk, hogy 

a végén az első öt bármelyikébe szívesen menjen a gyerek, és tudjunk örülni 
neki.” 

 
Ezek megfontolandó javaslatok. Persze, még így is elég fejtörést okoz, hogy mely 
iskolákat és tagozatokat írjuk be. Arra nagyon figyelni kell, hogy az iskolákat jól 
válasszuk meg, és főként eleget. Van lehetőség az intézmények sorrendjének 
megváltoztatására, amellyel sokan élnek is, mert előfordul, hogy a szóbeli 
élmények alapján változik a gyermekek véleménye az intézményekről. Fontos 
tudni azonban, hogy a módosításkor nincs lehetőség új iskola felvételére. Új 
tagozatot lehet felvenni azokban az intézményekben, amelyeket eleve beírtunk a 
jelentkezési lapra, de ezt az intézmény vezetőjével egyeztetni kell. Az eljárás 
pontos menetét az Oktatási Hivatal oldaláról szó szerint közlöm. 

 
„A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, 

tapasztalatai vagy egyéb információ alapján a tanulóknak egy alkalommal 
lehetőségük van eredeti továbbtanulási szándékuk módosítására. Ilyenkor 
módosító tanulói adatlapot kell előállítaniuk. A módosítás során a tanulmányi 
területek eredetileg beírt sorrendje megváltoztatható (de tanulmányi terület nem 
törölhető). Emellett új tanulmányi terület felvétele is lehetséges, ám csak olyan 
középfokú iskolában, amely a tanulói adatlapon már korábban is szerepelt, és 
csak az érintett középfokú iskola erre kijelölt képviselőjével történt előzetes 
egyeztetés alapján. Az egyeztetés tényét a középfokú iskolának az eredetileg 
benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie. Új iskolát (és annak tanulmányi 
területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon megjelölni. Nem lehetséges 
továbbá a tanulói adatlapon szerepelő tanulmányi terület törlése sem.”  

/Oktatási Hivatal - 2021. március 19./ 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2020_2021beiskolazas/jelentkezes_modositasa_0
322_0325 
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Akkor mégis mennyi intézményt jelöljünk meg? 
 
Az osztályfőnök javaslatából is kivehető, hogy ma már legalább öt 

intézményt érdemes megjelölni. Arra nagyon kell figyelni, hogy utólag 
intézményt nem lehet felvenni! Emiatt mindenki több iskolát jelöl meg, de ott van 
az az egy, ami az első helyre kerül. Ha nem sikerül, csalódás, de tudni kell, hogy 
szükség esetén van lehetőség a pótfelvételire is, noha ezt érdemes elkerülni, mert 
felesleges stressz mind a gyereknek, mind a szülőknek. Amíg régen két-három 
iskolát jelölt meg a többség, ma ez a szám megemelkedett. Zömében hat-tizenkét 
iskolát is megjelölnek a szülők, mert biztosra szeretnének menni. Sajnos idén 
(2021) előfordult, hogy a hat iskola is kevésnek bizonyult, egyikbe sem került be 
a normál eljárás során a gyerek. Az se ritka, hogy a szülők tizenhat-húsz 
intézményt is beírnak. Tudok olyan szülőről, aki több mint huszonöt intézményt 
jelölt meg több mint negyven (!) szakkal. Ez a másik véglet: nincs rá szükség, ha 
odafigyelve választjátok ki az intézményeket. Az, hogy mindenki jóval több 
helyet jelöl meg, magával vonzza azt is, hogy nagyok az átfedések. Egy gyerek 
halmozottan szerepel több iskola ideiglenes rangsorában is, de a végleges 
listáknál már csak egyben lehet benne. Emiatt sok az elmozdulás, egyre nehezebb 
kalkulálni, hol mire van esély.  

Fontos, hogy a valós lehetőségek talaján mozogjatok. Ne tűzzetek ki olyan 
célul olyan iskolát, amelyről előre tudjátok, hogy nincs valós esély a bekerülésre, 
mert feleslegesen teszitek ki a gyermeket csalódásnak. Ma már általában nem 
elég két-három iskolát megjelölni, azt viszont érdemes mérlegelni, hogy túl sok 
se legyen – főleg azokból az intézményekből, tagozatokból, ahol van szóbeli. 
Nem szerencsés és nagyon fárasztó is, ha nyolc-tíz szóbelire is el kell mennie a 
gyereknek. Arról nem is beszélve, hogy a szóbelikre is készülni kell, és ezek már 
nem olyan egyformák, mint a központi írásbeli. Azt, hogy melyik intézmény 
miből, milyen szóbelit tart, és melyek a követelmények, az intézmény weboldalán 
találjátok meg. Ezeket az információkat a felvételi tájékoztatóban október 20-ig 
kötelező az intézményeknek közzétenni, de vannak olyan iskolák, amelyek a 
weboldalukon külön is feltüntetik. 

 
„A sorrend azért fontos, mert a felvételiző a listán szereplő első olyan 

intézménybe kerül be, amely elfogadta felvételi kérelmét, utólag nem dönthet úgy, 
hogy mégis a második vagy sokadik helyre sorolt képzést kezdené el.” 

/HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 5.old./ 
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Érdemes változtatni a sorrenden? 
 
Tapasztalataim szerint ez az egyik legnehezebb döntés. Ebben az 

időszakban úgy felbolydult a Facebook csoport, mint egy megzavart méhkas. Sok 
szülő kért tőlem is tanácsot, ezért arra gondoltam, hogy indítok egy szavazást, 
hogy lássam, más szülők is olyan bizonytalanok-e, illetve ki mit gondol erről. 
Ekkor még nem volt nagy létszámú a csoportunk, és csak páran nyilatkoztak, így 
ezt ne vegyétek alapnak, csak annak, ami: néhány szülő véleményének. 

„Szavazás 
Biztosan tudjátok, hiszen már benne vagytok a felvételi közepében, hogy meg 
lehet majd cserélni az iskolák sorrendjét. Sőt a már eredetileg beírt iskolákhoz új 
szakot is vehettek fel. Érdekel a véleményetek. Az eddigi szóbelis tapasztalatok 
alapján fogtok változtatni a sorrenden vagy új szakot felvenni?” 

 

 
Középiskolai felvételi információk https://www.facebook.com/groups/kozepiskolaifelveteliinformaciok 

 
Ez a mini szavazás csak megerősítette az addigi tapasztalataimat, a szülők 

többsége részben az ideiglenes rangsoroktól teszi függővé, hogy változtatnak-e 
majd a sorrenden.  

Azért azt érdemes tudni, hogy csak azért, mert ti úgy látjátok, hogy nem 
fog beleférni a létszámba, ne vegyétek ki elölről a kiválasztott intézményt! Akkor 
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változtassatok a sorrenden, hogyha a gyerek véleménye, hozzáállása is változott, 
de ez nem csupán pillanatnyi változás a jelenlegi felfokozott érzelmi állapotban, 
hanem valóban megváltozott a gyerek érdeklődése.  

Befolyásoló tényező lehet még, hogy milyenek a gyermek tapasztalatai az 
iskolák szóbeli felvételijén: hogyan fogadták az ott lévő nagyobb diákok, akik 
segítenek a termeket megtalálni, mennyire voltak rokonszenvesek a felvételiztető 
tanárok, magának az iskolának milyen a légköre stb. De hidd el, hogy még az is 
befolyásolja a csemetédet, hogy melyik iskolában volt éppen sikeresebb az adott 
szóbelin.  

 

De mi legyen a többi beírt iskolával? 
 

Tapasztalni fogjátok, hogy nagyon sok iskolában győzködik a gyerekeket 
és a szülőket, hogy őket írják előre. Fontos tudni, hogy a gyerek esélyeit 
egyáltalán nem befolyásolja, hányadik helyre írta az adott iskolát. A végleges 
rangsort egy algoritmus hozza létre. (Később írok a működéséről.) 

Akkor mégis miért erőltetik az intézmények, hogy őket tegyük előre? 
Egyrészt javítja a statisztikájukat, másrészt szeretnének minél több jó képességű 
gyereket felvenni. Az iskolák nem láthatják, hányadik helyre lettek beírva, így 
sokszor igyekeznek kipuhatolni, esetleg finoman rávenni a gyereket a 
módosításra. De olyat is hallottam, ahol az iskolatitkár mondta az anyukának, 
hogy cseréljenek, mert számít. Ügyes próbálkozás, de kérlek, ne dőljetek be! 

Nem szabad az előző évek statisztikáit unalomig böngészni, mert minden 
évben más a létszám, az érdeklődési körök eloszlása. Vannak olyan intézmények, 
amelyek nem egyformán indítanak tagozatokat, osztályokat minden évben. 
Márpedig erősen hat az iskola felvételi átlagára, hogy mondjuk 300 jelentkezőből 
30, 60 vagy 90 főt vesznek éppen fel. És akkor ehhez még hozzájön, hogy a 
központi írásbelik erőssége sem egyforma az évek során. Persze, azért mindenki 
megnézi az előző évek statisztikáit. Én is megnéztem. De abban az évben (2019) 
arra is kellett figyelni, hogy a negyedikesek (nem csak az övék) feladatsora sokkal 
nehezebb volt, mint az előző két évben. Az országos átlag több mint 13 pontot 
esett vissza. Így, ha 2019-ben csak azt nézték volna a szülők, hogy az általuk 
választott intézményben mi volt az utolsó felvett gyerek pontszáma az elmúlt két 
évben, sokan hamar elkeseredtek volna. Emlékszem hányan hívtak, hogy 
szerintem befér-e még a gyerek, van-e esélye vagy ne is menjen szóbelizni.  

Egy erős szóbelivel sokat lehet javítani a végleges pontszámon. Tudni kell, 
hogy a szóbeli legalább annyira változatos eredményt tud hozni, mint az írásbeli. 
Vannak gyerekek, akik szóban sokkal jobban tudnak teljesíteni. Lazák, 
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felszabadultak tudnak lenni, bátran beszélnek, nem blokkolnak le. És van a másik 
véglet, akik idegenek előtt alig vagy egyáltalán nem mernek megszólalni. Láttam 
sírva, de nevetve kijövő gyerekeket is – szerencsére ez utóbbiból sokkal többet. 

Szóbeli után ne vonjatok le a gyerek teljesítményéről végső 
következtetéseket csak a saját elmesélése, érzései, gondolatai alapján. Ebben a 
korban ugyanis még nem feltétlen tudják a valóságnak megfelelően megítélni a 
saját teljesítményüket. Sok gyerek önértékelését hallottam. Volt olyan, aki 
teljesen letört, mert szerinte „pocsék” volt. Aztán mikor elkezdtem faggatni, 
kiderült, hogy csak egyetlen, egy pontos kérdésre nem tudta a választ. Így én nem 
is lepődtem meg, hogy 49 pontot ért el. A ritkább eset, de azért ilyen is van, hogy 
a gyerek nagyon jónak ítéli meg a vizsgáját, és sajnos az eredmény attól elmarad. 
A szóbeliken általában nem mondják meg az elért pontokat, azt legtöbbször csak 
a végleges pontszámból tudjátok majd kiszámolni.  

 
 

Mégis mikor módosítsunk? 
 

Találtam egy nagyon jól összeszedett írást erről a kérdésről a Leövey 
Klára Gimnázium oldalán. 

„Az előzetes felvételi rangsorok megjelenése után, március közepe táján 
lehetőség nyílik a tanulói adatlapok módosítására. Érdemes-e, kell-e ezzel 
foglalkozni? Növelhetjük-e így esélyeinket? Megpróbálunk segíteni. 

 
Nem! Mégis? Kell! 
 
A – lentebb részletesen ismertetett – felvételi algoritmus működési módja, 

illetve a felvételi eljárás (jog)szabályai alapján három fő eset különíthető el. 
 
Amikor nem érdemes módosítani: ha kedvenc iskolánkban – látszólag – 

esélytelennek tűnünk. 
 
Tapasztalataink szerint a szülők/jelentkezők egy része ilyenkor a 

bizonytalanabbnak ítélt iskolákat/tagozatokat hátrébb, míg a biztosnak tűnő 
lehetőségeket előrébb sorolja. Ez a döntés – a későbbiekben részletesen 
megindokoljuk – nem célszerű; mind a jelentkezőknek, mind az iskoláknak 
egyértelműen hátrányos. 

 
Itt most csak egy rövid magyarázat: ha a biztos lehetőséget teszik az első 

helyre, akkor éppen annak az esélyét zárják ki, hogy a bizonytalan lehetőséget a 
rendszer kipróbálja, tehát az esetleg valóra válhasson. Viszont, ha a bizonytalan 
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helyzet marad az első helyen, akkor azt az algoritmus kipróbálja – akár sikerülhet 
is –, vagy – a rosszabb esetben – a biztos második helyre veszik föl a tanulót. 

 
Amikor módosítani érdemes: ha időközben megváltoztak szándékaink. 
 
A szülők, a felvételizők természetesen igyekeztek megalapozottan dönteni: 

nyílt napokon vettek részt, felvételi tájékoztatókat tanulmányoztak, ismerősöktől 
érdeklődtek… Azonban a felvételi eljárás hosszú: a lapok beadása óta eltelt 
hetek/hónapok alatt érhették a felvételizőket korábbi tapasztalataikkal 
homlokegyenest ellentétes benyomások is. Ha ezek alapján úgy gondolják, hogy 
az iskolák/tagozatok korábban megadott sorrendje immár nem tükrözi valódi 
vágyaikat, akkor módosítsanak a tanulói adatlapon! 

 
Amikor módosítani kell: ha valamit hiba történt a jelentkezésnél. 
 
Például – így vagy úgy – olyan tagozat neve/kódja került a jelentkezési 

lapra, ahol egyáltalán nem szeretnénk tanulni (vagy ami esetleg nincs is az 
iskolában). Vagy fordítva: éppen a leginkább kívánt tagozat maradt le a lapról – 
amit közösen észrevettünk, a nálunk lévő jelentkezési lapon javítottuk is – de ettől 
még a KIFIR számítógépe nem fog tudni róla…  Ezen esetekben muszáj 
módosító adatlapot beküldeni!” 

 
Leövey Klára Gimnázium Bánhegyesi Zoltán; http://leovey.hu/index.php/felveteli-gyik/20-felveteli/tajekoztatas/1829-
a-felveteli-algoritmus-mukodeserol-avagy-erdemes-e-a-tanuloi-adatlapot-modositani.html 
 

Az a bizonyos algoritmus 
 
Ígértem, hogy részletesen is írok a Győrben futó algoritmusról, amely 

kialakítja végleges felvételi rangsorokat. Pontosítok, begyűjtöttem két részletes 
leírást, aminek a segítségével könnyebb megérteni az eljárás menetét és a 
program működését. 

 
Az Oktatási Hivatal tájékoztatójában az alábbiak olvashatók.  

A dátumok minden évben minimálisan eltérhetnek, ezért mindig az 
aktuális kiírást kell figyelembe venni. 

„A tanulói és módosító tanulói adatlapok feldolgozása után a Hivatal a 2021. 
április 9-ig iskolánként, azon belül tanulmányi területenként elküldi a jelentkezők 
listáját a középfokú iskoláknak. A középfokú iskola igazgatója rangsorolja a 
listán szereplő jelentkezőket, megadja az adott tanulmányi területre felvehető 
tanulók számát, és az így előálló rangsort 2021. április 14-ig megküldi a 
Hivatalnak. 
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A Hivatal ezt követően 2021. április 23-ig elkészíti, és a középfokú iskoláknak 
megküldi a hivatalos végeredményt (az egyeztetett felvételi jegyzéket). A jegyzék 
elkészítése során a Hivatal a tanulói adatlapon a jelentkező által meghatározott 
sorrend, a középfokú iskola által meghatározott felvételi rangsor, valamint az 
adott tanulmányi területre felvehető létszám együttes mérlegelése alapján az 
adott jelentkezőnek egyetlen felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, a többit 
elutasítja. A Hivatal a jelentkezőnek azt az adatlapon szereplő legalacsonyabb 
sorszámú felvételi kérelmét nyilvánítja elfogadottnak, amelyet az adott 
tanulmányi területet meghirdető iskola elfogadott, és a jelentkező a középfokú 
iskola által közölt felvehető tanulói létszámon belül van. 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2021. 
április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a 
jelentkezőnek (szülőnek), továbbá az általános iskolának." 

Oktatási Hivatal https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf 

 

A felvételi algoritmus (Leövey Klára Gimnázium) 

„A magyar középiskolai felvételi rendszer az ún. késleltetett elfogadási 
algoritmust (Gale-Shapley algoritmus) használja, ami 2012-ben közgazdasági 
Nobel-díjat hozott megalkotóinak, továbbfejlesztőinek. 

Az algoritmus sikerének titka, hogy mindig igazságos párosítást eredményez, 
azaz olyan módon kapcsolja össze a jelentkezőket az iskolákkal (vagy a párkereső 
fiúkat a lányokkal, az üzletfeleket kereső eladókat a vevőkkel, donorokat a 
szervekre váró betegekkel), hogy mindenki a számára elérhető legjobb partnert 
kapja. Az algoritmus nagyon hatékony: nem véletlen, hogy ezt az eljárást 
alkalmazzák 1952 (!) óta az USA-ban a kórházi gyakornokok elhelyezésére, a 
spanyol felsőoktatási felvételi során, a New York-i és bostoni középiskolákban. 

A Gale-Shapley algoritmus lényege az alábbi lépésekben foglalható össze. 

1. A felvételi eljárás során a jelentkezők az általuk elsőnek megjelölt helyre, de 
csak „ceruzásan" kerülnek felvételre, és a nevüket bármikor 
„kiradírozhatjuk”, ha náluk jobb jelentkező szeretne arra a tagozat bekerülni, 
és így túllépnénk az adott keretszámot. 

2. A kiradírozott jelentkező esetében ekkor a jelentkezési listájáról elővesszük a 
következő iskolát/tagozatot és ott próbálkozunk, persze így esetleg kiütve egy 
ott ceruzával beírt jelentkezőt. 

3. Ez így megy (ismétlődik) mindaddig, amíg mindenki felvételt nyer, vagy ha a 
fel nem vett jelentkezők listájáról elfogynak a megjelölt, „kipróbálható” 
iskolák, tagozatok. 
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Matematikailag bizonyítható, hogy ez az algoritmus 

● igazságos (avagy Gale és Shapley szóhasználatával stabil), tehát egy diák 
jelentkezése visszautasításának oka kizárólag az lehet, hogy az adott tagozat 
létszámkeretét a diáknál jobb jelentkezőkkel töltötték fel, 

● az „őszinte” (tehát az iskolákat/tagozatokat valódi vágyaik szerint 
rangsoroló) diákok számára optimális megoldást ad (Al Roth – a másik 
Nobel-díjas – bebizonyította, hogy a diákoknak ebben az eljárásban mindig 
megéri a valódi preferenciáikat megadni, ugyanis ha „taktikai” okokból más 
sorrendet adnak meg a jelentkezési lapjukon, akkor lehetetlenné válik, hogy 
egy számukra kedvezőbb helyre vegyék fel őket).” 

Leövey Klára Gimnázium Bánhegyesi Zoltán; http://leovey.hu/index.php/felveteli-gyik/20-felveteli/tajekoztatas/1829-a-
felveteli-algoritmus-mukodeserol-avagy-erdemes-e-a-tanuloi-adatlapot-modositani.html 
 

Most, hogy megnéztük a program működését, nézzük meg azt is, mit 
csináljatok azokkal az intézményekkel, amelyek nem az első két-három helyen 
vannak.  

Emlékeztek még a javasolt sorrendre? 
1. Amit a gyerek szeretne nagyon 
2. Amit a szülő szeretne 
3. Ahová várhatóan nagy eséllyel felvennék 
 

Kiegészíteném annyival, hogy manapság, amikor már jóval több iskolát 
jelölnek meg a szülők, akkor ezt a javasolt sorrendet bővíthetjük. Hiszen 
könnyen előfordulhat, hogy két olyan iskola is van, ahova a gyerek nagyon 
szívesen menne. Akkor ezek kerüljenek az első két helyre, a vágy sorrendjében. 
Ezután jöhet a szülő által választott iskola, de csak akkor, ha a gyerek is el tudja 
fogadni. Végül az az intézmény, ahova biztosan be tud kerülni. A maradék 
intézmények sorrendjét érdemes úgy kialakítani, hogy előre kerüljenek azok, 
ahová nagyobb eséllyel kerülhet be a gyermek. De ne kezdjetek el sorrendeket 
cserélgetni, ha az első öt helyen nem változtatnátok. Feleslegesen ne variáljatok, 
ne adjatok esélyt arra, hogy esetleg valamit véletlen elrontsatok. Akkor 
változtassatok, ha az elején kell cserélni, esetleg új szakot felvenni. 

Fontos tapasztalat, hogy mindig nézzétek meg a pontszámokat, jól 
vannak-e összeadva. Az iskolákban is emberek dolgoznak, akik hibázhatnak, és 
előfordul, hogy véletlenül nem írnak be minden pontot, ami miatt a gyerek 
hátrébb kerül a sorban, vagy ne adj Isten, elutasításra kerül az ideiglenes listán. 
Az ideiglenes lista megy le Győrbe. Ha azon nincs a gyerek, nem veszi fel az 
algoritmus. Volt idén olyan gyermek, aki nem is egy intézményben járt így. 
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Mikor érdemes új tagozatot felvenni? 

Leginkább akkor érdemes, ha a vágyott iskolában a megjelölt szakra nem 
sok esélyt láttok, viszont  a másik szakra úgy látjátok, hogy bekerülhet, valamint 
a gyermek is szívesen járna ide. Egyik kis tanítványunk éppen így járt. Az 
ideiglenes rangsor alapján nem voltak benne biztosak, hogy befér az angol 
tagozatra, így a módosításkor felvették a németet is, természetesen, az angol 
mögé. A szülőknek kellett egy kis megerősítés, de én is ezt javasoltam. A 
végleges rangsorból kiderült, hogy igazunk volt. Sajnos az angol szakról 1 
ponttal lemaradt a kislány, a németre viszont felvették. 

Ne felejtsétek el, hogy ebben az esetben nem elég a tanulói adatlapot 
módosítani és elküldeni a Hivatalnak Győrbe! Az új tagozat felvételét előtte 
egyeztetni kell az intézménnyel. Figyelni kell a beküldési határidőre is, mert 
erre a módosításra rendszerint csak két nap áll rendelkezésre. 

„A rangsorolás előre meghirdetett, de intézményenként más-más módon 
(iskolai eredmények, központilag kiadott írásbeli, illetve az iskola által 
szervezett szóbeli vizsgák) történik; a jelentkező számára az eredmény egy 
sorszám vagy az elutasítás. Utóbbi azt jelenti, hogy a hallgató nem teljesíti az 
iskola felvételi követelményeit, és akkor sem kerül felvételre, ha az iskola nem 
tudja feltölteni az adott képzési terület keretszámát.  

Ekkor még módosítható a jelentkezéskor megjelölt képzési területek 
sorrendje, illetve a tanuló új képzési területeket vehet fel a már korábban 
megjelölt középiskolák kínálatából. Fontos, hogy mivel további felvételi 
vizsgákra nem kerül sor, további képzési területeket csak az iskolával való 
előzetes egyeztetés alapján (jellemzően az iskola javaslatára) célszerű 
megjelölni, hiszen itt feltételezzük, hogy az iskola a rendelkezésre álló jegyek és 
felvételi vizsgaeredmények alapján képes a hallgatót rangsorolni. A hallgatókat 
és az iskolákat a felvételi központ párosítja össze a hallgatók, illetve az iskolák 
végleges preferencia-sorrendjei alapján.” 

KÓCZY Á. LÁSZLÓ A magyarországi felvételi rendszerek sajátosságai  
Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (142–164. o.) 

http://www.epa.hu/00000/00017/00167/pdf/3_koczy.pdf 
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Várakozás 

Mondhatnám, hogy ha rendben elküldtétek azért, ha nem kellett 
változtatnotok azért, végre hátra dőlhettek. Most már „csak” várnotok kell a 
végleges eredményre. De higgyétek el, ez a várakozással teli időszak se 
könnyebb, sőt. A gyerek mellett a szülő is lerágja a körmét, mire eredmény 
születik. Jól illusztrálja ezt az időszakot, hogy a csoportokban ezután se állt meg 
az élet. Egymást szórakoztatták a szülők, hogy oldani tudják a feszültséget. De 
olyan apuka is volt, akit a győri program működése izgatott. Nem az elv 
érdekelte, hiszen azzal már ő is tisztában volt, hanem a technikai kivitelezés. 
Mikor indítják a programot, mennyi ideig fut?  
Egy anyukától még erre is kaptunk választ.  

„Győrben csak a szerverterem van, és az a mai technikai körülményeknek 
megfelel. Olyan eszközökkel kevés helyen találkozni. Bár a férjem már pár éve 
nem ott dolgozik, anno Pestről üzemeltették és indították a folyamatot. [...] 

A férjem üzemeltette a szervertermet, nem ő számolta a pontokat.  Az 
algoritmus hamar lefut, nem kellenek napok hozzá. Az adminisztrációt nem 
informatikusok csinálják, ők a technikai feltételeket biztosítják. Csak annyit 
szerettem volna, hogy senki ne aggódjon, nincsenek ott balkáni állapotok.” 

Mit gondoltok, ki izgul jobban? A szülő vagy a gyerek? Én kíváncsi voltam 
erre is, ezért egy újabb szavazást indítottam. 

Sziasztok! Egy gyors „feszültségoldó” felmérés. Nálatok ki izgul jobban? 
 

 
 

Bár megint nem sokan szavaztak, azért az látszik, hogy a szülők sokkal 
jobban izgulnak, mint a gyerekeik. Ne mutassátok! Ne felejtsétek el, hogy neki a 
tanulásra is koncentrálni kell, hisz az iskolának nincs vége a felvételivel – sőt 
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erősítsétek a kötelességtudatát, ne hagyjátok, hogy hátra dőljön és lerontsa a 
jegyeit! 

A legtöbb intézményben év elején megnézik az előző év végi jegyeket, 
éppen azért, mert kíváncsiak arra, hogy ki tartotta a szintet. Sok helyen az 
ismerkedés után szintfelmérőket íratnak, de az iskolakezdésről még írok majd. 
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Esélylatolgatások 
 

Úgy gondoltam, ezt a részt egy kicsit megbontom, mert teljesen más a 
nyolcadikosok helyzete, mint a negyedikeseké vagy a hatodikosoké.       

 

Negyedikesek és hatodikosok 
 

Akik már ebben a korban gimnáziumba pályáznak, azok  jellemzően kitűnő 
tanulók. Mégse mondhatjuk, hogy nekik könnyebb a felvételi. Igaz, hogy nincs 
annyi versenytárs, de ugyanúgy sokszoros túljelentkezés van egy-egy jobb nyolc 
vagy hat évfolyamos gimnáziumba. Arról nem is beszélve, hogy arányaiban 
nehezebb a központi írásbelijük, mint a nyolcadikosoké. A hatodikosok 
előkészítős feladatsoraiba nem egy feladat került a nyolcadikosok régebbi 
felvételi soraiból. Igaz, hogy főleg matematikából, de ez is mutatja, hogy 
semmivel sem írnak könnyebb írásbelit, és ez a negyedikesekre is igaz. A 
„kicsiknek” legalább annyira meg kell dolgozni az eredményért, a célért.  

Ebben a korcsoportban viszonylag egyenlőbbek az esélyek, hiszen a 
hármas, négyes tanuló nem valószínű, hogy neki fut a felvételinek. Mégis, 
legalább annyira nehéz az esélyeket kiszámolni, mint a nyolcadikosoknál. Az 
egyik nehézséget éppen az adja, hogy a hozott pontok szinte egyformák. Így az 
írásbelin és a szóbelin elért eredmények nagyobb hangsúlyt kapnak. Ráadásul a 
gimnáziumok egy részében egyáltalán nincs szóbeli, így ténylegesen a központi 
írásbelin elért eredmény befolyásolja majd leginkább a rangsort. Ami nem mindig 
szerencsés, hiszen előfordulhat, hogy egy gyereknek rossz napja van, esetleg 
szorong, vagy kevésbé teljesít jól írásban, mint szóban.  

Igen, mondhatnánk, hogy miért kell úgy aggódni, hiszen ha nem sikerül, 
még maradhat az általános iskolában. Vagy azt, hogy legalább szerzett egy jó és 
hasznos tapasztalatot, majd a következő felvételin tudni fogja, mire számíthat. Ez 
mind igaz, abban az esetben, ha egy olyan iskolába jár a gyermek, ahol a felsőben 
is színvonalas tanítás van, és emellett az osztályában is jól érzi magát. De még 
ilyenkor is ott van a tudat, hogy a nyolcadikosoknak egyre nehezebb az 
iskolaválasztás, mert a helyek száma nem nő úgy, mint a gyerekeké. Ezen kívül 
vannak olyan gyermekek, akiknek a fejlődéséhez tényleg hozzáad egy jó nyolc 
vagy hat évfolyamos gimnázium, ahol hozzá hasonló tudású diákok vannak, így 
húzni tudják egymást felfelé. 
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A megfelelő intézmény kiválasztása itt is fontos. Nem ez az elsődleges 
szempont, de figyelni kell arra, hogy ne legyen túl messze az iskola. Egy 
gyereknek még nagyon leterhelő, ha az iskolai órák mellé napi 2-2,5 órát utaznia 
kell. A tanulással töltött időt általában nem tudjátok lényegesen csökkenteni, így 
ez a játékidőt fogja befolyásolni. Figyelni kell arra, hogy melyik tagozat 
megfelelő a gyereknek. Ha már túl vagytok az erősségek, gyengeségek 
összeírásán, ezt könnyebben meg tudjátok határozni. Tételezzük fel, hogy sikerült 
kiválasztani két-három megfelelő gimnáziumot, amelyet beírtok a tanulói 
adatlapra. Ekkor érkeztek majd el oda, hogy már nagyon szeretnétek tudni, 
milyen esélyei vannak a gyermekeiteknek a bekerülésre. 

A nyolc és hat évfolyamos gimnáziumok között is vannak olyan 
intézmények, ahol nem tartanak szóbelit, csak a hozott és írásbeli pontok 
számítanak. A többség viszont tart szóbeli vizsgát. Sőt, van olyan iskola is, ahol 
egy bizonyos létszámnál meghúzzák a határt, hogy ki mehet szóbelizni. Például 
a hozott és az írásbelin elért pontok alapján sorba rendezik az eredményeket, majd 
az első 90 főt hívják csak be  a szóbelire. De olyan intézmények is vannak, ahol 
mindenki mehet szóbelire, aki jelentkezik. Itt mindenki próbára teheti magát, 
belátása szerint. Ennek sok előnye van, egyrészt, egy erős szóbelivel javítani lehet 
az írásbelin elért eredményen, másrészt, ha nem is megy végül oda a gyerek, de 
lehetősége van megtapasztalni, milyen egy szóbeli. Ez pedig később még nagyon 
hasznos lesz.  

Az alábbi táblázat jól mutatja, milyen arányban tartanak, illetve nem 
tartanak szóbelit az intézmények: 

 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok 
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 Először akkor láthatjátok igazán, hogy van-e esélye a gyereknek bejutni, 
amikor felkerülnek az ideiglenes rangsorok. A legtöbb esetben, ha létszámon 
belül van, akkor jó eséllyel rajta lesz a végleges listán is. Már ezekben a 
korcsoportokban is előfordul, hogy egy gyermek több iskolába is beadja a 
jelentkezését, így ha végül máshova megy, kikerül a listáról. Ezáltal általában 
vannak elmozdulások. Az se ritka, hogy tíz-húsz hellyel hátrább lévő gyermek is 
bejut végül a felvettek közé.  

Az ideiglenes lista alapján azt is fel tudjátok mérni, hogy szükséges-e 
felvennetek egy új tagozatot, ahhoz, hogy gyermeketek biztosan bekerüljön az 
intézménybe. Ha nem látjátok biztosnak a bekerülést, és a másik tagozat se áll 
nagyon messze a gyerek érdeklődési körétől, érdemes élni a lehetőséggel. Ne 
felejtsétek el, hogy nem elég az adatlapon leadni az Oktatási Hivatalba a 
módosítást, hanem azt az intézményvezetővel is egyeztetni kell. 

Előfordul, hogy minden igyekezet ellenére se sikerül a felvételije a 
gyermeketeknek. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy mellette álljatok, és 
biztassátok. Erősítsétek meg benne, hogy a mostani tapasztalatok alapján a 
következő biztosan eredményesebb lesz. 

 

Nyolcadikosok 
 

Akkor most nézzük a nyolcadikosokat, hiszen ők vannak a legtöbben, 
nekik tovább kell lépni az általános iskolai oktatásból. Programozóként én is 
szeretem a statisztikákat, mégis azt mondom, hogy nem tartom szerencsésnek, 
amikor egy adott évfolyam gyermekeit, elért átlagait az előzőekhez 
hasonlítgatjuk. Persze, meg lehet nézni, hogy mondjuk az idei átlag 2-4 ponttal 
alacsonyabb vagy magasabb, mint az elmúlt pár évi, de a felvételi nehézségét nem 
feltétlen az adja, hogy egy-két feladat nehezebbre vagy könnyebbre sikerült-e 
magyarból, illetve matematikából.  

A 2021-es felvételit az is nehezítette, hogy úgy kellett felkészülniük, hogy 
a gyermekek többségénél az online oktatás miatt nem voltak meg az előző évről 
a biztos alapok. Véleményem szerint a matematikai feladatsor összeállításán 
lehetett jobban érezni, hogy próbálták ezt figyelembe venni. Talán ennek is 
köszönhető, hogy a diákok többsége ezt érezte könnyebbnek, pedig zömében a 
matematika szokott lenni a kevésbé kedvelt tantárgy.  

Ha figyelembe vesszük, hogy ennek az évfolyamnak milyen 
nehézségekkel kellett megküzdeniük, úgy gondolom, hogy normál oktatás mellett 
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magasabb átlagot hoztak volna, mint az előző években volt. Én csak gratulálni 
tudok nekik. 

Számítanunk kell rá, hogy a következő évfolyam sem lesz könnyű 
helyzetben, hiszen ők már a második hosszabb karanténidőszakon vannak túl.  
Tény, hogy sok iskolában sokkal kiforrottabb lett az online oktatás, mint az első 
alkalommal, de még mindig vannak olyan intézmények, ahol csak feladatokat 
küldenek, és nincs online óra. A gyerekek többségének hiányzik a tanári 
magyarázat, és ezt egy szülő nem feltétlen tudja pótolni. Így azok a gyerekek, 
akik közel hasonló szintű oktatásban részesülnek, mint az offline órákon, 
előnyben vannak társaikkal szemben. 

Az esélyek szempontjából azt is figyelembe kell vegyétek, hogy 
csemetétek milyen erősségű általános iskolából felvételizik, illetve hogyan tanul. 
A nyolcadikos felvételizők között sokkal nagyobb a szórás, hiszen ott mindenki 
felvételizik, nem csak a jó tanulók. Szintén sok múlik azon, hogy a kiválasztott 
iskola mennyire népszerű, hiszen nem mindegy, hogy százan, kétszázan vagy 
esetleg ötszázan jelentkeznek annak az intézménynek és szaknak a körülbelül 
harminc helyére.  

A legkönnyebb dolga annak van, aki már az ideiglenes listán is jóval a 
létszámon belül van. Mondjuk, ha 30 helyből a 10. a rangsorban, akkor már nem 
valószínű, hogy kiesik. Az utolsó pár helyen még nem vehetjük biztosra, mert 
előfordulhat, hogy lesz, aki felveszi új tagozatként, és ekkor magasabb ponttal a 
gyermek elé kerülhet. Ez a ritkább eset. A jellemzőbb, hogy több olyan gyermek 
van a tiétek előtt, aki nem azt az intézményt vagy szakot jelölte meg első helyen, 
így kiesik  a sorból. Gyakran előfordul, hogy az 58. helyre feljön a 70-80. helyen 
lévő tanuló, és akkor két indított osztály esetén már bent is van. Még a rangsor 
legelején is van mozgás, hiszen a jó tanulók is több iskolát jelölnek meg, ők sem 
mernek csak egyet.  

Említettem már, hogy nem minden intézményben tartanak szóbeliket. 
Ilyenkor a hozott pontok és a központi írásbelin elért pontok alapján állítják fel a 
rangsort. Az viszont már iskolánként változó, hogy melyiket veszik nagyobb 
súllyal figyelembe, és milyen arányban. Vannak olyanok iskolák is, ahol szóbeli 
mentességet kap a gyerek, viszont egy beszélgetésre be kell menni. Tudni kell, 
hogy ebben az esetben, ha nem megy el a kötetlen beszélgetésre, a szóbelire 0 
pontot kap. Ilyenkor a szóbeli mentesség csak a tantárgyi szóbelire vonatkozik.  

Most már láthatjátok, hogy nagyon változó, hogy melyik intézmény 
hogyan alakítja saját rendszerét. Ha ezeket a részleteket pontosan szeretnétek 
tudni, akkor az intézmények honlapjáról kell információkat gyűjtenetek. Ezeket 
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leginkább az október 20-ig (általában ez a dátum) az iskolák által kötelezően 
megosztandó felvételi tájékoztatóban találjátok. Sok iskola ezen kívül külön is 
kiteszi a jelentkezési feltételeit az oldalára.  

Tájékoztatást adnak a tagozatokról, a pontszámításról, vagy akár arról is, 
miből kell készülni az ő szóbelijükre, hogyha tartanak ilyet. Ez utóbbit több 
helyen nem csak általánosságban írják le, hanem tétellistát, sőt mintafeladatokat 
is találhatunk. 

Láthatjátok, hogy nagyon sok tényező befolyásolja a rangsorok alakulását, 
ezért is olyan nehéz biztosra megmondani, hova van esély bekerülni. Kivéve, ha 
egy gyerek a lista elején van – de valljuk be őszintén: akik ott vannak az 
élbolyban, nem az átlag. A legtöbb gyerek a középmezőnyben van, és bizony 
nemcsak a szülők, még a szakemberek is nehezen tudják megsaccolni, hogy 
melyik intézménybe sikerül majd bekerülnie. Így aztán marad a türelmetlen 
várakozás. 

Az idei (2021) felvételi több szempontból sem volt átlagos, de annál inkább 
tanulságos. A rengeteg keresztjelentkezésnek és az eleve több (az Oktatási 
Hivatal statisztikája alapján +4400 gyerek írt központi írásbelit,) felvételiző 
diáknak köszönhetően több intézmény is „elszámolta”, hol húzza meg a határt a 
szóbelihez. Így olyan is előfordult, hogy a 30 fős osztályba 16 gyerek került be, 
a többi helyet újra ki kellett írni. Sajnos az intézmények mellett néhány szülő is 
rosszul határozta meg a megpályázandó iskolák számát, illetve erősségét – ahogy 
már említettem, az is előfordult, hogy hat intézmény is kevésnek bizonyult, 
egyikbe se került be a gyermek.  

 



Schmidt Andrea Julianna: Felvételizik a gyermekem 

31 

 

     Mi van akkor, ha nem jut be oda, amit elképzeltetek? 
 

Azt mindenképpen szögezzük le, hogy nem szabad kétségbe esni. 

Háromgyerekes szülőként tapasztalatból mondhatom, hogy a gyermekek 
legtöbbje nyolcadikra még nem tudja, mi is szeretne lenni, melyik pálya a vonzó 
számára, vagy ha mégis úgy érzi, hogy megtalálta a hivatását, lehetőséget kell 
adni arra, hogy nyisson más irányok felé is, hiszen ez az érettségiig legtöbbször 
még változhat. Ezért gondolom úgy, hogy nem kell elkeseredni, ha nem sikerül a 
hőn áhított intézménybe vagy tagozatra bekerülni. 

Fontos megértetni a gyerekkel, hogy egy kissé gyengébb iskolából is 
tovább lehet tanulni, ha mindent megtesz, ami tőle telik. A legfontosabb azonban 
az, hogy ti még véletlenül se mutassátok ki a csalódottságotokat, mert akkor ő 
még jobban elkeseredik, és ha már utálkozva megy a leendő iskolájába, akkor 
biztos, hogy nem fogja ott jól érezni magát, az pedig a tanulására is kihat majd. 

Gyermeketeknek az a legfontosabb, hogy támogassátok, meghallgassátok, 
és ha kell, adjatok neki erőt a továbblépéshez. 

Egy nagyon kedves példa arra, hogy nem kell rögtön elkeseredni, egy 
anyuka bejegyzése a Facebookon, amelyet az engedélyével osztok meg. A 
gyermek érdekében kérte, hogy maradjon anonim. 

 

„És megkaptuk emailen a hivatalos felvételi határozatot! 
Pénteken még pityergés volt, mert nem jöttek össze az álomsulik, és olyan suliba 
került be, ami - hát fogalmazzak finoman - mérsékelten tetszett a gyereknek.  
Nem is tudtam szívből örülni, mert hát ki lenne boldog attól, hogy ,Jól van anya, 
de legalább felvettek valahová, kibírom...’ 
Aztán tegnap az Instán a gyerek rátalált jó pár évfolyamtársára, (Köszönjük az 
infót a csoportnak! ). Tegnap óta gyakorlatilag megállás nélkül csetelnek, már 
a találkozót szervezik. ,Anya baromi jófejek az új évfolyamtársaim.’ Ragyog a 
gyerek, a föld felett jár!  
És most már én is érzem a boldog elégedettséget, hogy jó helyre kerül a gyerek! 
Én hiszem, hogy semmi nincs véletlenül, kívánom mindenkinek, hogy ilyen 
szerencsésen alakuljon az iskolába kerülés! 
Remélem, nem gond, hogy ilyen, kicsit személyes bejegyzést írtam, de talán 
segíthet azoknak, akik hozzám hasonlóan az első pillanatban bizonytalanságot és 
aggodalmat éreztek az eredmény után!” 

 
Szerencsére a gyermekek legtöbbje bejut egy általa választott 

intézménybe, így a felvételi folyamat végén elégedetten nézhet a jövőbe.  
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     De mi van akkor, ha mégsem sikerül? 
 
Időnként előfordul, hogy nem sikerül egyik iskolába se bejutni a gyereknek 

azok közül, amiket a jelentkezési lapon megjelöltek a szülőkkel.  

A 2021-es felvételi során a nyolcadikos diákok majdnem 5%-a nem jutott 
be egy intézménybe sem a normál felvételi folyamat során. 

 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok 

 
A sikertelen felvételinek több oka is lehetett. Egyrészt voltak olyan 

intézmények, amelyek nem jól határozták meg, hány gyereket hívjanak be a 
szóbelire. Hiszen az intézmények vezetői sem számoltak azzal a nagyfokú 
többszörös keresztjelentkezéssel, ami idén jellemző volt. De a szülők egy része 
se jól választotta ki az iskolákat, amiket megjelöltek. Néha kevés volt a megjelölt 
intézmény, néha pedig nem volt „D” terv, egy olyan iskola a sor végén, ahova 
biztosan be tud jutni a gyerek.  

Az ideiglenes listák kitétele után néhány szülő látta már, hogy egyik 
megjelölt intézménybe se fog bekerülni a gyerek. Fel is bolydult rendesen az 
egyik csoport. Egymást követték az olyan beírások, hogy ki miben hibás. Volt 
olyan, aki nem csak magát, hanem a gyereket is hibáztatta. Sokan pedig a felvételi 
rendszerét szidták, pedig nem biztos, hogy abban kellene keresni a hibát. Igaz, 
hogy évről évre nem teljesen egyformák a feladatsorok, de ha az lenne, nem lenne 
kihívás egy gyereknek sem, hiszen akkor mit is mérnének vele? Egyébként is: 
országosan minden diák ugyanazt írja, tehát a siker nem a feladatsoron és nem 
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azon múlik, hogy ötös volt-e a gyerek vagy négyes, hanem az addig megszerzett 
tudáson. Hiszen egy erős iskolában, jó tanárnál szerzett négyes takarhat több 
tudást, mint egy gyengébb suliban, kevésbé szigorú tanárnál szerzett ötös. 
Vannak szülők, akik ezt szintén így látják, és ennek hangot is adtak. Az egyik 
ilyen véleményt másolom ide, a megfogalmazója engedélyével. 

Dér Erika hozzászólása egy Facebook bejegyzéshez, amiben egy anyuka 
megint csak a felvételi rendszert szidta a sikertelenségért: 

„Azokat az általános iskolákat nem hibáztatjátok, ahol rendre kitűnőre 
értékelik a gyereket, de azon a felvételin, ahol minden gyereknek ugyanazt a 
feladatsort kell megírnia átlagosan vagy átlag alatt teljesít? Kezükbe/fejükbe 
adták a felvételihez szükséges tudást? 
Ha beledöglik a gyerek, de négyesnél jobb nem lehet, ellenben megír egy 40-45 
pontos felvételit, akkor szerintem pont nem az az 1 pont számít majd, amit egy 
ötössel hozott volna. Elég egyetlen szólást nem vagy nem jól ismerni magyarból, 
és ott az a -1 pont. 
Mi lehet igazságosabb rendszer, mint ami figyelembe veszi a korábbi, folyamatos 
teljesítményt is (hozott pontok), ugyanakkor tudván, hogy egyik iskola/tanár ötös 
osztályzata sem feltétlenül fedi ugyanazt a tudást, mint egy másiké, mindenkinél 
ugyanazzal a feladatsorral méri fel a tudást? Ha könnyebb, akkor nyilván többen 
írják meg jobban, magasabbak lesznek a ponthatárok is. De ha nehezebb, akkor 
alacsonyabbak. 
Ellentétben az egyetemi felvételivel, a konkrét iskolába jelentkezés előtt 
megismerhető a saját eredmény és az átlag is. Ezt nem értékelhetjük 
pozitívumként?! [...].” 

Lehet a rendszert okolni, de nem érdemes. Lássuk be, 20 éve ez a felvételi 
rendszer van, tehát inkább fogadjuk el, és ismerjük meg. Ha már a ,rendszerben’ 
keressük a hibát, az sokkal inkább az oktatási rendszerünkben keresendő. Az se 
javít a helyzeten, hogy sajnos nem minden tanár veszi egyformán komolyan a 
hivatását. Vannak szigorúbb, de nagyon jó pedagógusok, akik tényleg átadják a 
tudást a diákoknak. Vannak viszont olyan tanárok is, szerencsére nem sok, akik 
csak azzal foglalkoznak, hogy jó legyen az osztályátlag. Találkoztam olyannal, 
aki háromszor íratta meg ugyanazt az év végi matematika témazárót. Nem vagyok 
a javító dolgozatok ellen, de ne azért tudjon javítani a gyerek, mert ugyanazt 
kapja. Azért tudjon javítani, mert közben készült még, és már meg tudja írni 
jobban. Az a baj ezzel, hogy ha hármasból így lesz ötös, az nem a tudást tükrözi. 
Így pont nem segíti a szülőt abban, hogy reális képet kapjon gyermeke tudásáról. 
Ilyenek után pedig ne csodálkozzunk, ha néhányan nem a gyerek számára 
megfelelő iskolákat jelölik meg, vagy nem gondolnak arra, hogy kell egy „B” 
terv is. Szerencsére ez nem gyakori. A tanulók legtöbbje bejut az első pár helyen 
megjelölt intézmények egyikébe. 
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Abban az esetben, ha nagyon pechesek közé tartozik a gyerek, és nem 
sikerül bejutni egy iskolába sem a normál felvételi eljárás folyamán, érdemes 
több irányba is lépni. 

„Ha az általános felvételi eljárás időszakában a tanuló nem nyert felvételt 
egyetlen középfokú iskolába sem, akkor használja ki az aktuális tanév rendjéről 
szóló rendeletben meghatározott rendkívüli felvételi időszakot. Ekkor a 
továbbtanulás intézése már egyénileg, közvetlenül a középfokú iskolákban való 
jelentkezéssel, egyeztetéssel történik. A rendkívüli felvételi eljárás már nem része 
a középfokú intézmények felvételi információs rendszerének (KIFIR), de a Hivatal 
segítséget nyújt azzal, hogy azoknak a középfokú iskoláknak az adatait, ahol a 
felvettek alacsony száma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni, 
tájékoztatásul közzéteszi a honlapján. A rendkívüli felvételi eljárást kiíró 
középfokú iskolák adatai várhatóan május első hetétől lesznek elérhetőek 
a www.oktatas.hu honlapon.” 

Oktatási Hivatal GYIK  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_ismetelt_kerdesek?printMode=true 

 
Egy másik leírásból az is kiderül, hogy ha mégsem felel meg az az iskola, ahova 
felvették, van rá lehetőség, hogy máshova jelentkezzen a rendkívüli felvételi 
eljárás során. 

„Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván 
beiratkozni a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi 
eljárás során (2021. május 10-től augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az 
általa választott középfokú iskolában való jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti 
felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek az általános felvételi 
eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei.” 

Oktatási Hivatal GYIK  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_6_8_evf 

 
Az alábbi oldalon keresni is tudtok az intézmények között. Amennyiben csak a 
várost adjátok meg és OM azonosítót nem, akkor a város összes olyan iskoláját 
kihozza, ahol vannak szabad helyek: 

https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/ 

Vannak intézmények, melyek az elutasító emailben felhívják a szülők figyelmét 
a lehetőségekre. Egy ilyen emailt kapott egy édesapa is, aki megosztotta velem 
ezt az információt, és akinek a gyermeke sikeresen felvételt nyert egy másik 
intézménybe.  
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Egy kis statisztika. 2021-ben ennyi intézmény hirdetett pótfelvételi helyet a 
rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett férőhelyek a KIFIR tanulmányi 
terület és felvételi tájékoztató kereső programja alapján:  

Országosan: 

 
KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/ 

Ebből Budapesten:  

 
KIFIR tanulmányi terület és felvételi tájékoztató kereső https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/ 
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Amennyire változatosak a felvételi folyamatban a szóbelik, legalább 
annyira változatosak a pótfelvételik is. Az intézmények hatáskörébe tartozik, 
hogy milyen követelményeket állítanak a pótfelvételizők elé. Ebben az eljárásban 
már semmiféle kötöttségük nincs az iskoláknak. Sok helyen figyelembe veszik az 
írásbeli eredményét, és a gyerekek egy részét behívják szóbelizni. Vannak olyan 
iskolák, ahol teljesen új írásbelit íratnak. De találkozhatunk olyannal is, ahol csak 
elbeszélgetés van. A különböző versenyeredmények ekkor már nagyobb előnyt 
jelenthetnek. Az iskolák a számukra leginkább megfelelő gyerekeket akarják 
felvenni, ezért különböző módokon szűrik a jelentkezőket. Egy biztos, hogy nem 
a jelentkezési sorrendben fogják kiválasztani azt a néhány tanulót, akit még 
felvesznek. 

 
Ki és mikor adhat be méltányossági kérelmet egy iskolába? 

Abban az esetben, ha a gyereket egyik megjelölt intézménybe se veszik fel, 
lehetőség van méltányossági kérelem benyújtására. Szinte minden intézményben 
van igazgatói keret, amit erre is felhasználhatnak, de időnként az is előfordul, 
hogy eleve maradnak betöltetlen helyek. 

„A szülőnek joga van a felvételi során méltányossági kérelemmel fordulni 
az adott iskola intézményvezetőjéhez, ám tudni kell, hogy az iskolának ugyanúgy 
joga van ezt a kérelmet akár indoklás nélkül is elutasítani, vagy akár válasz nélkül 
hagyni. Amennyiben ilyen kérelmet nyújtunk be a végleges létszámon felüli 
felvételhez (ld. igazgatói keret), azt az iskola igazgatójának címezve kell írásban 
eljuttatni az iskolába e-mailen ÉS papíron is aláírva, a lehető leghamarabb. A 
kérelemben objektív (eredmények) és szubjektív (érzelmi elköteleződés a gyermek 
részéről) érveket is érdemes felsorolni, egy elrontott írásbeli esetén a gyermek 
általános iskolai tanárai is írhatnak ajánlást.” 

Középiskolai felvételi iránytű GYIK http://www.gimiskola.nhely.hu/gyik.php 

 
Leginkább olyankor érdemes benyújtani ezt a kérelmet, amikor csak 

néhány ponttal maradt le a gyermek, vagy néhány pont miatt nem hívták be a 
szóbelire. Az eredmények között ne csak a jegyek legyenek beírva, hanem ha 
vannak, akkor a versenyeredményeket, a sport- és szakköri foglalkozásokat is fel 
kell tüntetni. Minden olyan információ fontos lehet, ami azt bizonyítja, hogy a 
gyerek aktív. Mindenképp kerüljön bele, hogy miért szeretne odajárni, pl: nagyon 
rokonszenvesek voltak a tanárok a szóbelin; kedvesek voltak az odajáró diákok, 
akik fogadták és irányították, amikor szóbelizni ment; tetszett az iskola, a 
hangulata; ezt a szakot szeretné, mert ebbe és ebbe az irányba szeretne majd 
továbbtanulni; szülők, nagyszülők, esetleg testvér is odajár(t); kerületi lakos stb. 
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Sokat nyom a latba, ha van az osztályfőnöktől vagy más tanárától, 
sportiskola esetén az edzőjétől vélemény, amit csatolni lehet. 

 

Jogorvoslati lehetőségek a középfokú felvételi eljárás során  
 

Ne legyen rá szükség, de előfordulhat, hogy egy döntést nem tartotok 
jogszerűnek. Mit tehettek ilyenkor?  

„A középfokú iskolába történő jelentkezés elutasítása esetén az iskola 
igazgatójának fel kell hívnia a jelentkező, kiskorú jelentkező esetén a jelentkező 
és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen – az Nkt. 37. §-a és az Szkt. 37. §-a 
alapján – jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet annak 
az iskolának a fenntartójához kell benyújtani, amelyiknek a döntésével a tanuló, 
a szülő nem ért egyet. Az eljárást megindító kérelmeket az általános felvételi 
eljárásban oly módon kell elbírálni, hogy a jogorvoslati eljárás a tárgyév június 
1-jéig befejeződjék. Ha a jelentkező tanköteles, a jogorvoslati eljárás 
eredményéről értesíteni kell azt az iskolát, amellyel a jelentkező tanulói 
jogviszonyban áll. A 8 évfolyamos és a 6 évfolyamos gimnáziumba történő 
jelentkezés esetében csak akkor kell értesíteni az általános iskolát, ha a 
jogorvoslati eljárás eredményeképpen a tanuló a középiskolába felvételt nyert.  

Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni 
jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére 
hivatkozással, melyet az érintett középfokú iskola fenntartójához kell benyújtani. 
A Hivatal az egyes intézmények felvételi eljárásának jogszerűségét, valamint az 
intézmények működésének törvényességét nem vizsgálhatja. A középfokú 
jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati eljárásban a 
középfokú intézmény fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. A köznevelési 
intézmények törvényes működését az iskola székhelye (telephelye) szerint illetékes 
kormányhivatal hatósági ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.” 

Oktatási Hivatal - Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/KIFIR_kiadvany_20210308_honlapra.pdf 

 
     Jó, ha tudjátok: 

„Olyan tanuló az általános felvételi eljárásban nem vehető fel, aki az 
egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett tanulók listájában nem szerepel! 
Feltételezhető ugyanis, hogy a tanuló azért nem került a felvett tanulók közé az 
adott iskolában, mert az általa megjelölt tanulmányi területeken a felvehető 
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létszám a nála jobb felvételi eredménnyel rendelkező tanulókkal már betelt, vagy 
egy másik középfokú iskola is elfogadta a tanuló jelentkezését, és a tanulói 
adatlapon beküldött sorrend alapján a tanuló a másik középfokú iskolát előbbre 
sorolta. Tehát, jogszabályellenes az egyeztetett felvételi jegyzék alapján felvett 
tanulók listájában nem szerepelő tanulóknak a felvételüket jelző értesítést 
küldeni.” 

Oktatási Hivatal - Felvételi a középfokú iskolákban a 2020/2021. tanévben 
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/KIFIR_kiadvany_20210308_honlapra.pdf 

 
Amennyiben úgy érzitek, hogy szükség van jogorvoslatra, arra oda kell 

figyelni, hogy mi a sorrend. Először a méltányossági kérelmet kell az 
intézménybe küldeni. Ezután mehet a jogorvoslat az intézmény fenntartójának, 
de csak megfelelő, valós indokkal. Az, hogy szeretnétek, ha ebbe intézménybe 
járna gyerek, ide kevés. A fellebbezést a jogossága alapján bírálják el, nem az 
időrendiség alapján. 

     Elsősorban nem a hibát kell keresni, hanem a megoldást! Mindezekre 
remélhetőleg nem lesz szükség, ha a gyermek sikeresen felkészül a felvételire. 
Nézzük, hogyan tudjátok ebben segíteni! 
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Hogy készüljön a gyerek a felvételire? 
 

A legfontosabbnak azt tartom, hogy meglegyenek az alapok. Az előző 
években arra kell törekedni, hogy stabil tudást szerezzen a gyermek, amire lehet 
építeni, és minél jobb jegyekkel zárja az évet. Feleslegesnek tartom már 
hetedikben felvételire készíteni a gyerekeket. Egyrészt azért, mert minél előbb 
sulykoljátok ezt belé, annál jobban izgulni fog. Gondoljatok bele, mennyire unni 
fogja az egészet már egy év múlva, mire odakerül, hogy tényleg felvételizni kell. 
Emlékezzetek rá vissza, hogy mikor ti ennyi idősek voltatok, mennyire utáltátok, 
ha a szüleitek valamit többször is elmondtak. A végén már ott tartottatok, hogy 
csak azért se. Ez ezzel a korral jár. De, ha azt érzi, hogy abban támogatjátok, 
segítitek, hogy jobb eredményeket érjen el, sikerélménye legyen, jobban fog 
hallgatni is rátok. Sokkal fontosabb, hogy azokat az anyagokat tudja stabilan, 
amelyeket év végéig vesznek. Ha szükséges, javítson a félévi jegyein, hogy a 
hozott pontja majd a lehető legtöbb legyen, de ne forgácsoljátok szét az idejét 
már az előző évben. Ha kevésnek érzitek az iskolai oktatást, akkor keressetek a 
gyermeknek külön tanárt, tanfolyamot, de ez ne előkészítő legyen, hanem szintre 
hozó. Éppen elég megterhelő lesz fél évig készülni a felvételire az iskola mellett, 
tehát bőven elég egy jól felépített előkészítőre ősszel beíratni őt.  
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Mit érdemes fejlesztenie egy szülőnek, vagy mire érdemes 
odafigyelnie akár már korábban? 

 
Nagyon sokat segíthet még a szülő, ha a gyermek koncentrációképességét 

fejleszti. Sajnos azt látjuk minden évfolyamon, még a nyolcadikosoknál is, hogy 
nem tudnak megfelelően koncentrálni, ennek köszönhetően figyelmetlenül 
oldanak meg feladatokat, részfeladatokat, amivel sok értékes pontot veszítenek. 

A másik ilyen terület az önbizalom fejlesztése. Nagyon sok okos, értelmes 
gyermek volt most is a tanfolyamunkon, de azt láttuk, hogy nem bíznak 
magukban még akkor sem, amikor tudják a jó megoldást. Erre jó példa az egyik 
diákunk, aki beírta a jó választ a felvételin, majd áthúzta. 

Hogy a legjobb az írásbeli, szóbeli felvételire készülni?  
 
A felvételizőknek a legnagyobb kihívást az jelentette/jelenti, hogy 

legtöbbször idegen környezetben, nagyon szoros időbeosztással kell olyan 
feladatokat megoldaniuk, amelyekhez nem szoktak hozzá az általános iskolában. 
Az iskolában tanultak általában nem elegendőek a felvételihez. Itt nem feltétlen 
arra gondolok, hogy egy tananyagrész kimaradna az oktatásból, hanem arra, hogy 
a felvételiben a feladatok megfogalmazása más. Sokszor előfordul, hogy egy 
szöveges matematika feladatban jóval több adat, információ van, mint kellene a 
megoldásához. Ezeket meg kell tanulni kiszűrni. Matematika feladatoknál 
tipikus, hogy nem arra vonatkozik a kérdés, amit kiszámolnak. Így, ha nem nézik 
vissza, mire kell választ adniuk, biztosan elrontják azt.  

A matematika írásbeli sokkal inkább a logikai képességeket, a figyelmet és 
a koncentrációt méri. De ha nagyon megnézzük, még a szövegértést is. A 8.-os 
felvételihez az 1-8.-os évfolyam kerettantervéből válogatják a feladatokat, és az 
általános iskolában tanult definíciók, fogalmak alkalmazását kérik számon.  

„A magyar feladatoknál a helyesírás mellett szintén figyelni kell a 
megfogalmazásokra. A feladatok a korábbi évfolyamokon és az aktuális félévben 
tanultak alkalmazását célozzák meg, vagyis nem a definíciók és szabályok 
(elméleti és tárgyi tudás) reprodukálását kívánják meg. Elsősorban az anyanyelvi 
készségek és az alapvető gondolkodási műveletek alkalmazásának fokát célozzák 
meg. A feladatok többsége tehát az anyanyelvi órákon tanultak gyakorlati 
alkalmazását várja el, ám néhány feladat az irodalomórákon elsajátított tudás 
alkalmazását is megkívánja.” 

ZEKI Oktatási Központ, Balogh László: Milyen feladatok várhatók a felvételin? 
https://www.zeki.hu/4-osztalyos-gimnaziumi-elokeszito/ 
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Azt, hogy egy gyermeknek melyik felkészülési forma a legjobb, a szülőnek 
kell tudnia, hiszen neki ismernie kell a saját gyerekét. Van olyan, aki tud otthon 
anyuval készülni, van aki csak mástól tudja elfogadni a tanítást. Véleményem 
szerint egy jó felkészítő tanfolyam nagyon sokat tud adni. Ezekben kis tanulói 
létszám van, viszont a csoport húzóerő lehet. Nagyon sokat lehet tanulni a többiek 
kérdéseiből, esetleges hibáiból. Sokkal jobban megmaradnak a fejében az 
információk, ha közösen jöttek rá a megoldásokra. Időnként lehet csapatban is 
dolgozni. Ráadásul a lelkének, önbizalmának is jól tesz, ha látja, hogy a többiek 
ugyanabban a cipőben járnak, ugyanazokkal a nehézségekkel küzdenek. Közösen 
tudnak örülni egymás sikerének. 

Fontos, hogy a megfelelő előkészítőt válassza ki a szülő gyermekének. Ma 
már elég nagy a piac, más-más módszerekkel lehet találkozni. Van, ahol helyszíni 
oktatás van, amelynek keretében kidolgoznak egy-egy előző évi feladatsort, majd 
közösen a tanárral javítják. Ennek van internetes változata is, ahol a megkapott 
és kidolgozott feladatsort vissza kell küldeni, majd javítva kapja vissza a gyerek. 
Olyan előkészítők is vannak, ahol nem csak az előző évi feladatsorokat dolgozzák 
ki, hanem feldolgozzák a különböző tananyagrészeket , típusfeladatokat  oldanak 
meg. Van, ahol online is ezzel a tanmenettel haladnak. Az online oktatás ne 
legyen frontális, azaz ne csupán tanári előadásból álljon. Rendkívül fontosnak 
tartom, hogy a gyerekek óra közben is tudjanak kérdezni, közösen dolgozni a 
tanárral. Az egész óra ugyanolyan interaktív legyen, mintha a tanteremben 
lennének. Tapasztalatból mondom, hogy ez kivitelezhető.  

A következő kérdés, hogy hétköznap vagy szombat? Én úgy gondolom, a 
szombat délelőtt sokkal többet ér, mint hétköznap esténként, iskola és házi 
feladatok után fáradtan még tanulni, figyelni. Igaz, hogy a szombat egy hatodik 
tanítási nap, mégis reggel frissebben, fogékonyabban tud gyermekünk részt venni 
az órákon. Abba is gondoljunk bele, milyen kedvvel fog menni a gyerek este az 
előkészítőre, ha emiatt le kellett mondania a kedvenc szakköréről vagy az 
edzésről. 

Ugyanilyen lényeges kérdés a távolság, bár egy jobb előkészítő miatt 
gyakran inkább utazik az ember. Szerencsére egyre több előkészítő van 
országszerte, csak jól körbe kell nézni, melyik a megfelelő. Vannak területek, 
ahonnan egy felkészítőt sem lehet jól megközelíteni, ilyenkor érdemes online 
lehetőséget választani, persze ugyanolyan körültekintéssel. De bármelyiket is 
választjuk, van még egy dolog, amit érdemes összehasonlítani a különböző 
felkészítőknél, ez pedig az ár. Nem mindegy, hogy 40, 45 vagy 60 perces órákra 
fizettek, mint ahogy az sem, hogy milyen típusú oktatást, esetleg milyen plusz 
szolgáltatásokat  kaptok még a pénzetekért. 
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A másik lehetőség, hogy magántanárhoz viszitek a gyereket. Találhattok 
nagyon jó tanárt, de tudni kell, hogy az igazán jókhoz sorba kell állni. Ezen kívül 
a pénztárcákat is jobban ki kell nyitni. Biztos, hogy vannak olyan gyerekek, 
akiknek inkább erre van szükségük. Ezt nektek, szülőknek kell tudnotok 
eldönteni. Persze a gyerek véleményét is érdemes kikérni, mert neki kell majd 
beletennie az energiát, illetve jól kijönnie a tanárral, hiszen csak akkor lehet 
eredményes a tanulás, ha megértés van tanár és diák között. 

Vannak olyan középiskolák, ahol saját előkészítőt tartanak, és olyannal is 
lehet találkozni, hogy az általános iskolában tartanak felkészítőt a saját 
diákjaiknak. Egy biztos: a felvételire így vagy úgy, de készülni kell! 

 
Írásbelire készülés 

Bárhol is készül a gyerek, fontos, hogy a felkészülése ne abból álljon, hogy 
zsinórban tölti ki a régi feladatsorokat. Ez önmagában nem fog a feladatok 
megértéséhez vezetni, így jó eredményhez sem. Az addig tanultak átfogó 
ismétlése elengedhetetlen. Fel kell mérni, melyik terület nem megy eléggé, és azt 
erősíteni. Amikor ezek megvannak, jöhetnek a próbatesztek, amelyeket ki kell 
értékelni, majd megbeszélni a gyerekkel, rávezetve őt a helyes megoldásokra. A 
tesztek alapján tájékoztatni kell a szülőt, hogy miben érdemes még fejleszteni a 
gyermeket. Egy csoportban írt teszt abban is segíthet, hogy szokja a 
vizsgahelyzetet – ezt otthon, a megszokott kényelmi helyzetben lehetetlen 
modellezni. 

Bármelyik változatot is választjátok, bárhogy is készül a diák, egyszer 
eljön az a bizonyos szombat. Kiemelten fontos, hogy előző nap már ne  készüljön 
a felvételire! Ha lehet, már hét elejétől kezdve minden éjjel eleget aludjon, de a 
legfontosabb, hogy pénteken mindenképp időben feküdjön le, hogy másnap 
kipihent legyen. Ha megoldható, a péntek délutánt a kedvenc elfoglaltságával 
töltse: lazítson, játsszon, pihenjen. Lehetőleg ne azt hallja egész délután, hogy 
holnap ez meg ez lesz, erre figyelj, ezt ne csináld. Ezeket már eleget hallotta, és 
meg is jegyezte biztosan. Bízzatok benne! Felesleges ezzel idegesíteni, amúgy is 
aggódik eléggé, ne adjátok át neki még a saját aggodalmatokat  is! Persze, azért 
lehet izgulni, csak ne nagyon lássa. Szombaton pedig  mosolyogva, beszélgetve 
kísérjétek el a vizsgahelyszínre. Az enni-innivaló mellé pedig tegyetek be egy kis 
csokit is neki! 

Az előző évi feladatsorok fent vannak az Oktatási Hivatal honlapján. A 
linket megtaláljátok a „Mit, hol találtok?” fejezetben. 
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Mi van, ha sokkal rosszabb lesz az írásbeli, mint, amit vártatok? 

Ez sajnos előfordulhat. Az írásbeli, az addig megszerzett tudás mellett, egy 
adott napot, pillanatnyi teljesítményt tükröz, és nagyon sok tényező kihat arra, 
hogy milyenre sikerül. Sok gyermek túlizgulja, ezért nem tud megfelelően 
koncentrálni. Vannak, akik megcsinálják a nehezebb feladatokat, mert ott 
kellőképpen figyelnek, az alapfeladatoknál meg egyszerűen félreszámolnak. 
Mondok egy példát. Javítottam, ellenőriztem idei feladatsorokat. A 
nyolcadikosoknak volt egy százalékszámításos, viszonylag egyszerűbb feladata. 
Tízből nyolcan mégis csak a feladat felét oldották meg, mert nem olvasták vissza 
a leírást, amiben még egy kérdés volt. Én ezeket tartom feleslegesen elvesztett 
pontoknak.  

Ha nem sikerült az írásbeli, az elsődleges feladata egy szülőnek, hogy a 
gyermek önbecsülését erősítse, és ne lehúzza. Megértesse vele, hogy továbbra is 
nagyon értékes ember, és nem ettől függ, hogy mire viszi majd az életben. Igen, 
lehet, hogy az első helyen megjelölt iskola emiatt nem jön össze, de akkor is van 
hova tovább lépni. Arról nem is beszélve, hogy a szóbelin még lehet javítani, 
feljebb tornázni a pontokat.   

 
Szóbelire készülés 

Szóbeli és szóbeli között is sok különbség van. Van, ahol csoportos, 
játékos, beszélgetős foglalkozás keretein belül mérik fel a gyerekeket, és van, 
ahol pedig leginkább az érettségihez lehet hasonlítani a menetét.  

Amikor a legkisebb fiam felvételizett a nyolc évfolyamos gimnáziumba, 
igencsak készülnie kellett a szóbelire. Ez pontosan úgy zajlott, mint egy mini 
érettségi. Tételt húzott, majd volt 30 perce a kidolgozásra. Ezután ülhetett oda a 
háromfős bizottság elé, ahol 15 perc állt rendelkezésére. Először kicsit róla is 
érdeklődtek, majd átnézték a feladatait, és ahol hiba volt, ott belekérdeztek. 
Összességében nagyon segítőkészek voltak a tanárok, még viccelődtek  is vele. 
Jókedvűen, vigyorogva jött ki. Kidolgozásra a következő tantárgyakból kapott 
feladatot: matematika, magyar, természetismeret. Az iskola weboldalán fent 
voltak a követelmények és a természetismeret tételek. Jellemzően ez a többi 
intézménynél is így van, csak néha kicsit kutakodni kell az oldalukon. 

Vannak olyan intézmények, ahol nyelvből is kell szóbelizni, ezekre is 
külön készülni kell. Akad viszont olyan is, ahol csoportos, játékos felvételi van. 
Ez főleg a nyolc évfolyamos gimnáziumba készülőknél fordul elő. Bár a 
kisfiamról már a szóbeli előtt tudtuk, hogy nem akar oda menni, kíváncsiágból 
elment egy ilyen szóbelire is. Itt 8-10 gyereket hívtak be egyszerre. Néhány fős 
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csoportokra osztották őket, majd voltak közös és egyéni feladatok is, menet 
közben pedig mindhárom bent lévő tanárral le kellett ülni, beszélgetni. A 
kérdéseket az előzőleg elkészített és magával vitt bemutatkozó „tabló” alapján 
tették fel neki. Ezen a felvételin is jól érezte magát. 

Több intézmény is kér bemutatkozó oldalt, nagyobbaknál motivációs 
levelet. Sporttagozat esetén edzői véleményt is kérhetnek, de ha nem kérik, akkor 
is jó, ha van. Néhány iskola a matematika vagy más versenyeredményeket nem 
csak érdeklődés szintjén kéri, hanem be is számítja a felvételi pontokba.  

Az eredményes szóbelire ugyanúgy készülni kell, mint a központi 
írásbelire. Lehet otthon is, de lehet tanfolyami keretek között is. Ez utóbbi 
kiválasztásakor figyeljünk arra, hogy van-e próbaszóbeli, és ha igen, milyen. A 
próbaszóbeli egy nagyon jó lehetőség a gyerekeknek. Átélhetik, milyen idegenek 
előtt vizsgázni, felmérhetik a tudásukat, ez magabiztosságot tud nekik adni az 
éles szóbelire.  

A Facebook csoportunkban felvetődött, hogy mit tegyen a gyermek, ha 
szóbelin megkérdezik tőle, hogy hányadik helyen jelölte meg az adott iskolát. 
Attól eltekintve, hogy ez etikátlan és szabályellenes, nem árt, ha felkészítjük rá a 
gyerkőcöt. Ilyen, a lényeget részben megkerülő, mégis elfogadható válasz lehet, 
amely a zárás alatt hangzott el: „Még nem állítottunk végleges sorrendet, mert 
nem voltak nyílt napok, így a szóbeliken gyűjtöm a benyomásokat, és ez is segít 
majd a sorrend kialakításában.” Ha nincs zárás (remélhetőleg már nem lesz), 
akkor a nyílt napok elmaradására már nem, de a szóbeli tapasztalataira továbbra 
is hivatkozhat a gyermek. 

Többen kérdezték, mit tanácsolok a gyerekeknek szóbeli előtt. Ha röviden 
kellene megfogalmazni, annyit mondanék, hogy csak lazán, semmi rágörcsölés. 
A legtöbb gyermek izgul a szóbeli miatt. Szeretne jól teljesíteni, de még a 
gondolatától is fél annak, hogy egy bizottság előtt beszéljen. Tartunk szóbeli 
felkészítőt is, így tapasztalatból mondom, hogy a gyermekeknek a legnagyobb 
kihívást az jelenti, hogy ne feszengjenek, hanem felszabadultak legyenek.  

Azt szoktam javasolni a tanulóinknak, hogy otthon tegyék ki az ágyra a 
plüssöket, és nekik mondják el, amit gondolnak. Majd, amikor élesben ott ülnek 
a bizottságnál, képzeljék a helyükre a macikat. Így biztos, hogy elmosolyogják 
magukat, és az már fél siker. 

Egy szülő megfogadta a javaslatomat, majd ezeket írta visszajelzésként: 
„Ezt a macis felmondást most szombaton ki fogom próbálni Csengusnál! 
Köszönöm az ötletet!   ..., hogy ez miért nem jutott nekem eszembe?! Kiültetem 
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majd a plüssöket a nappaliba az ülőgarnitúrára, nekik mond el Csengus majd 
minden tételről 10 mondatot, hétfőn meg majd odaképzeli a plüssöket...” 

Az otthoni próba szóbeli után pedig így folytatta: „Most így utólag azt kell 
mondanom, hogy tényleg működik. Sokkal nyugodtabban beszélt, és 
pontosabban fogalmazott. A három macink az előkészítőt tartó tanárok neveit 
kapta... Még nevettünk is, és mégis gyorsabban haladtunk!  Köszönöm még 
egyszer az ötletet!” 

 
Milyen típusú gyerek lehet sikeres a felvételin? 

 
Ha csak az idei felvételiről beszélünk, akkor elsősorban azok a tanulók 

voltak előnyben, akik önállóan is tudnak tanulni, mert őket kevésbé hozta nehéz 
helyzetbe a tavaszi online oktatás. Sajnos a következő évre is ez fog vonatkozni, 
hiszen azóta egy újabb online oktatásos időszakon is túl vagyunk. 
Általánosságban viszont úgy gondolom, hogy megfelelő felkészítéssel minden 
gyermek sikeres lehet. 
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Felvételi után is van élet 
 
Ne felejtsétek el, hogy a tanév nem ér véget a felvételivel. A gyerekek egy 

része hajlamos ilyenkor elégedetten hátradőlni, és láblógatva várni a nyári 
szünetet, hiszen ő már megtette, amit kellett. A ti felelősségetek, hogy ebből a 
tévedésből kibillentsétek, és megértessétek vele, hogy a szünet még odébb van, 
és addig bizony továbbra is tanulni kell. Erről kérdeztem egyik tanárunkat, 
Lászlót, aki főállásban most egy általános iskolában tanít, de gimnáziumban is 
tanított már. Így több oldalról is van tapasztalata a felvételi előttről és utánról. 

„Nagyon fontos, hogy a (szóbeli) felvételi után is ugyanolyan komolyan 
vegyük a tananyagot, az órákra való felkészülést. Hiszen mindaz, ami esetleg 
kimaradna abból az indokból, mert, már felvettek’, az új tanév megkezdése után 
hiányozna. Így viszont az új iskola rögtön azzal fog indulni, hogy korrepetálás, 
magántanár útján a komoly hiányokat be kell pótolni. Ne feledjük, az nem lesz 
mentség, hogy azért nem tudom, mert, már felvettek’ és ,nem volt kedvem 
tanulni’. És igen, minden tanár úgy fog tekinteni az általános iskolás tananyagra, 
hogy azt tudni kell.” 

Balogh László (tanár – Svábhegyi Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola) 
 
Ebben az „átmeneti” időszakban, amikor már tudjátok, hova nyert felvételt 

a gyerkőc, újabb kérdések merülnek fel. Milyen lesz az új iskola, a tanárok? Ki 
lesz az osztályfőnök? Ezt kérdezte az egyik szülő is: 

Szülő: „Gyors kérdés még az utolsó pillanatban… 
Mennyire jellemző az, hogy ismert, kik lesznek a leendő ofők? 
X suliban a szóbeliken bent voltak, és nagyon szimpatikusak voltak, nekünk is 
és a gyerekeknek is. Kijöttek a folyosóra beszélgetni, oldani a feszültséget. 
Y suliban még csak híre sincs, kik lesznek a leendő ofők. Pedig jó lenne ott is 
látni. Azért az is egy plusz info.” 
Válaszom: 
Iskolája válogatja. Van ahol még júniusban sem 100%, hogy ki lesz, ezért nem is 
mondják meg előre. Nem lehet készpénznek venni és abból kiindulni, hogy kik 
voltak az előző évben, mert sokszor „pihennek” 1-2 évet az osztályfőnökök, és 
csak utána vállalnak újra osztályt. Szóval, ahol tudják és megmondják előre, az 
külön öröm. 
Általában május-júniusban vannak a 0. szülőik, ott azért a legtöbbször kiderül. 

A gyerekeket ennél sokkal jobban izgatja, hogy vajon milyenek lesznek az 
új osztálytársak, mennyire jó fejek, lazák. Ma már nem muszáj szeptemberig, 
vagy ha van, a gólyatáborig várni arra, hogy ezt megtudják. Az internet előnyeit 
kihasználva, ahogy megkapták a felvételi értesítőket, gyerekek százai hoztak létre 
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csoportokat Facebookon, Instagramon, illetve Messengeren. Volt, ahol hipp-
hopp, összejött az osztálynak több mint a fele. Ezek a gyerekek négy hónap múlva 
már úgy mennek az új iskolába, hogy ismerősként üdvözlik egymást. Biztos 
vagyok benne, hogy ez nagyban megkönnyíti majd számukra a tanévkezdést. 

 

Megkezdik a középiskolát, gimnáziumot 
 
Új környezet, új tanárok, új osztálytársak – minden változik. Vannak 

gyerekek, akik rögtön be tudnak illeszkedni, semmi nehézséget nem okoz nekik 
a változás. Vannak viszont olyan tanulók is, akik nehezebben nyílnak meg, idő 
kell nekik a beilleszkedéshez.  

„Az új környezet, az új iskola által támasztott elvárások lehet, hogy az 
elején ijesztők lesznek, ez természetes. Az első pár hónap legyen az ismerkedésé: 
ismerjük meg az új iskolánk belső világát: mi hol található? Adjunk esélyt 
magunknak: nézzük meg az iskolai szakkörök kínálatát, a sportolási 
lehetőségeket. …és a tanárokat! Biztos látod magad előtt Harry Pottert, amikor 
elsőévesként betette a lábát a Roxfortba, és tágra nyílt szemmel nézte új tanárait. 
Csodálkozott, furcsának tartott párat, aztán rájött, hogy a zord külső és a furcsa 
szokások óriási tudású, segítőkész és igazi tanárt rejtenek. Így hát te se ítélj az 
első tanóra után, hiszen ne feledd, a tanárok is ugyanúgy izgulnak az új diákokkal 
való első találkozás során!” 

Balogh László (tanár – Svábhegyi Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola) 
 

Laci mellett barátnőmet is megkértem, írjon pár sort nektek. Ő egy 
Szakképzési Centrumban tanít, így évről évre látja, fogadja az új diákokat az 
iskolában. Vegyétek fontolóra az ő tanácsait is, érdemes. 

„Minket, felnőtteket is megvisel mentálisan a váltás, a megszokott 
környezetből való kiszakadás. A gyermekeknél sincs ez másképpen. Sokat 
segíthetünk nekik, ha beszélgetünk velük erről, lehetőleg saját példákkal 
alátámasztva. Elejét vehetjük annak, hogy szomorú, magába zárkózó, étvágytalan 
legyen a gyermekünk. 

Fontos elmondani nekik, hogy csak a környezet változik meg – új iskola, 
új tanár néni, tanár bácsi, új osztálytársak lesznek –, de neki, Önmagának nem 
kell megváltoznia. Csináljon mindent úgy, mint eddig. Legyen nyitott és 
kommunikatív. Nem kell beállni a sorba, főleg, ha rosszaságról van szó. A szülő 
szerepe nagyon fontos ebben a kezdeti időszakban (első 3 hónap). Mindennap 
beszélgessünk velük, mondja el, mi történt, hogyan érezte magát. Erősítsük őt 
abban, amit jól csinál, és adjunk tanácsot, ha problémája adódik valamivel vagy 
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valakivel. Fontosnak tartom az aktív kommunikációt az osztályfőnökkel, ő 
milyennek látja a gyermeket.  

Kell, hogy a gyermekünk érezze a szülői támogatást, az otthon melegét, és 
azt, hogy nem baj, ha hibázik, abból tanul. Csak lássa be és ismerje el, mert csak 
akkor tudunk segíteni, ha őszinte velünk. Ugyanez vonatkozik az osztályfőnökre 
is: ő az iskolába tölti a napja nagy részét, ő az a felnőtt, akiben a gyermek 
megbízik, és ha az iskolában gond van, ő tud segíteni. Bátorítsuk, hogy 
bizalommal fordulhat hozzá, és szükség esetén tegyük ezt mi magunk is. A szülő 
és az osztályfőnök kommunikatív kapcsolata elengedhetetlen! Annyifélék 
vagyunk mi, emberek, sok jó és rossz tulajdonsággal, hogy már gyermekkorban 
meg kell tanítanunk az elfogadást! Attól, hogy a másik más, mint mi, még 
ugyanúgy ember. Tiszteljük az időseket, a felnőtteket és egymást, ez a közös 
együttműködés alapja. Ha a gyermek már az elején megtanulja ezt, akkor 
könnyebben boldogul majd nagyobb korában is. 

„Legyél kíváncsi. Bármennyire bonyolultnak is tűnjön az élet, mindig van 
valami, amit tehetsz, és amiben sikeres lehetsz. Csak az számít, hogy ne add fel!” 
(Stephen Hawking) 

Boros Mariann  
(tanár - Váci SZC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola Gödöllő) 

 

 



Schmidt Andrea Julianna: Felvételizik a gyermekem 

49 

 

Tanulás és motiválás 
 
Vallom, hogy mindig egy kicsivel többet kell elvárni a gyerekektől, mint 

amire képesek, mert akkor fognak fejlődni. 

Sokszor vágták már a fejemhez, hogy túl sokat követelek meg a fiamtól. 
Ugyanennyiszer magyaráztam el, hogy nem. Pontosan tudom, hogy mire képes, 
és igen, attól valamivel többet kérek tőle. Mi van, ha nem ugorja meg? Semmi. 
Nem fogom leszedni a fejét. Sőt, ha látom, hogy minden tőle telhetőt megtett, 
belefektette az energiát, még meg is dicsérem. De, ha mindig kevesebb kihívást 
kapna, mint amire képes, előbb-utóbb szépen elkényelmesedne, hiszen azt 
könnyedén teljesítené. Ez viszont nem viszi előre a fejlődésben, sőt.  

Emlékeztek még arra, mikor először felállt? Alig vártátok, hogy elinduljon. 
Senki nem mondta azt, hogy de jó, hogy állsz, ügyes vagy, már nem kell, tovább 
fejlődj. Akkor is pontosan azt vártátok, hogy többet tudjon, hogy elinduljon. És 
ez így van jól. Segítettétek, támogattátok abban, hogy lépjen egyet, majd kettőt. 

Később is ugyanez a feladatunk: kihívások elé állítani, majd biztatni, 
motiválni, támogatni őket a céljaik elérésében; ha pedig még nincsenek céljai, 
segíteni megtalálni, hiszen célok nélkül nehéz fejlődni. De vigyázzunk, ez alatt 
nem azt értem, hogy mi határozzuk meg a célt helyette. Arra pedig kifejezetten 
figyeljünk, hogy nehogy a mi meg nem valósult álmainkat, céljainkat akarjuk 
ráerőltetni! 

 

Motiválás 
 
Az egyik legvitatottabb téma, hogy a dicséret vagy a szidás, a jutalmazás 

vagy a büntetés viszi-e előre a gyereket. Ma már szerencsére egyre többen látják 
be, hogy a dicséret, a pozitív visszajelzés az, ami hatékony; az motiválja, és az ad 
erőt a gyereknek, hogy akarjon fejlődni. 

„A kritika nem fejleszt, a kritika öl. A kritika nem jó eszköz, az ítélkezés 
tartományába tartozik. Nem visz előre. Jó példa Kölcsey kritikája Berzsenyi 
Dániellel szemben, aki ennek hatására nem írt több verset." 

(Vekerdy Tamás) 

Szerencsére ma már kiment a „divatból” az a fajta hozzáállás, hogy majd 
jól elverem a kezét, akkor majd szebben ír, a körmösről vagy a kukoricán 
térdepeltetésről nem is szólva. Mi ezeket már inkább csak a szülők, nagyszülők 
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meséiből ismerjük. Cseppet sem irigylem azokat a gyerekeket, akik ezt még 
átélték. 

Mostanában viszont sokan hajlamosak átesni a ló túloldalára. Néhányan 
azt vallják, hogy nem szabad rászólni a gyerekre, mert az lelki sebeket okozhat 
neki, hagyni kell, hogy csinálja, amit akar. Utána meg csodálkozik a kedves szülő, 
hogy már az óvodában is panasz van a gyerekre, az iskolában a tanár nem bír vele 
stb. 

Igen, tudom, nehéz megtalálni azt a bizonyos egyensúlyt. Kell valamennyi 
szigor, hiszen anélkül nem fogja megtanulni a gyermekünk, mit lehet, mit nem. 
De sokkal több szükség van feltétlen szeretetre, pozitív megerősítésre, dicséretre. 
Egy kisgyereknek kellenek a határok, mert akkor érzi magát biztonságban. 
Higgyétek el, a nagyoknak is kellenek, még ha a látszat időnként nem is ezt 
mutatja. A kamaszok visszadumálnak, húzzák a szájukat, mégis belül érzik, 
tudják, hogy csak figyelünk rájuk, és óvjuk őket. 

Jogosan merül fel a kérdés, hogy oké, de akkor ezt a tanulásra vonatkozóan 
hogyan alkalmazzuk. Ha mindig csak dicsérjük, nem fogja elbízni magát? Ha 
nem vagyunk elég szigorúak, fog tanulni egyáltalán? Ha nem kap kritikát, 
visszajelzést, hogy nem teljesen jó, amit csinált, hogyan fog fejlődni, hogyan fog 
javítani legközelebb? 

Biztos vagyok benne, ha érzi a gyerek a segítő szándékot, hogy nem csak 
leszúrni akarjuk, ő is jobban figyel arra, amit mondani szeretnénk. Fiam egyik 
tanárától hallottam erre jó megoldást az egyik órán, nevezzük „Szendvics 
technikának”. (Ugye-ugye? Azért az online oktatásnak is vannak előnyei.) Arra 
kérte a diákjait, hogy amikor meghallgatják majd egymás bemutatóit, és a végén 
véleményezik azt, nagyon körültekintően tegyék. Figyeljenek arra, hogy először 
dicsérjék meg, ami tetszett benne, ezután fogalmazzák meg azt, amit szerintük 
javítani kellene, majd a végén emeljék ki, hogy összességében, miért volt jó a 
munkája. Dicséret – javaslat a javításra – dicséret. Kiemelte még, hogy nagyon 
figyeljenek oda, hogy arányaiban a dicséret, a pozitív dolgok kiemelése legyen a 
több. Egy kis odafigyeléssel ezt a házi feladat ellenőrzésekor is tudjátok 
alkalmazni. 

Az ilyen pozitív visszajelzések ösztönzik a gyerekeket arra, hogy 
legközelebb még jobb teljesítményt akarjanak majd nyújtani. Figyeljünk viszont 
arra, hogy a dicséret ne csak annyi legyen, hogy „ezt jól csináltad, ügyes vagy”. 
Tegyük mellé a magyarázatot is, miért gondoljuk úgy, hogy jól csinálta. Például: 
Nagyon szépen megírtad ezt a fogalmazást, mert nem csak tőmondatokat tettél 
bele, és figyeltél a helyesírásra is. 
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A negatív véleményt is meg kell fogalmazni. Nem elég annyit mondani, 
hogy ez nem jó. Vezessük rá, miért gondoljuk így, hogy tudjon javítani. 

A fejlesztő értékelésről az Eszterházy Károly Főiskola Oktatás és 
Kommunikációtechnológia Tanszék weboldalán találtam bővebb leírást.  

„A fejlesztő értékelés a tanulók fejlődésének, tudásának gyakori, interaktív 
módon történő értékelését jelenti, amelynek célja a tanulói igények 
meghatározása és a nevelés-oktatás azokhoz történő igazítása.” 

„Bármit meg akarunk tanulni, szükségünk van a visszajelzésre arról, hogy 
hol tartunk, mire van még szükség, mit kell másképp csinálnunk. Ebben a 
mondatban a kulcsszó az „akarunk”. A fejlesztő értékelés nélkülözhetetlen 
előfeltétele, hogy a tanulónak legyenek tanulási céljai, azaz aktív részese legyen 
a saját tanulási folyamatának. A fejlesztő értékelés megvalósításának 
legfontosabb előfeltétele, hogy olyan helyzetet teremtsünk, amelyben a tanuló 
érdekeltté válik saját hibáinak, hiányosságainak a feltárásában, és abban, hogy 
ezekkel maga is szembenézzen. Ezért a fejlesztő értékelésnek fontos szerepe van 
a tanulók önértékelésének fejlesztésében is.” 

Eszterházy Károly Főiskola Oktatás és Kommunikációtechnológia Tanszék A fejlesztő 
értékelés fogalma http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/02_terv_ert/1021a_fejleszt_rtkels_fogalma.html 

 

A felvételi előtti tanévben is nagyon fontos, hogy végig kiegyensúlyozott, 
jó teljesítményt nyújtson a gyerek, hiszen az év végi jegyek már számítanak. 
Szüleim egy igen ötletes megoldást találtak ki negyedik elején a motiválásomra. 
Igaz, akkor még nem a felvételi miatt, hanem, hogy az ötödiknek stabil tudással 
induljak majd neki. Egy bicikli fényképét felvágták 9 részre. Akkor még kerek 9 
hónap volt a tanítás. Majd elmondták, hogy minden hónap végén megnézik a 
jegyeimet, és ha megfelelőek, akkor kapok egy darabot a képből. Ha nyárig 
legalább nyolcat begyűjtök, akkor megkapom a biciklit. Emlékszem, hogy 
valahogy duplán büszke voltam a biciklimre, hiszen megdolgoztam érte. Hasonló 
„eszközöket” én is használtam fiaim motiválására – pl. játék, tábor, szakkör... 

Szakkör. Jó is, hogy eszembe jutott. Arra nagyon figyeljetek, hogy ha 
véletlenül hoz egy rossz jegyet a gyerek, ne azzal büntessétek, hogy nem mehet 
edzésre vagy szakkörre. Ezek a büntetések általában visszafelé sülnek el. Az 
edzés, a sport nagyon fontos, ott tudja levezetni az energiáit, és az agyra is jól hat 
a mozgás. A kedvenc szakkör szintén feltölti, amellett, hogy fejleszti is. Ezektől 
eltiltani, szerintem hatalmas öngól. Ráadásul nem az lesz az eredménye, hogy 
leül tanulni, hanem ott fog pufogni meg duzzogni. Inkább próbáljátok vele 
megbeszélni, hogy mi miért nem sikerült, és hogyan tud majd javítani. Többször 
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emlékeztessétek arra, hogy ha elakad, nyugodtan forduljon hozzátok, mert 
szívesen segítetek neki, vagy ha nem tudtok, akkor kerestek megoldást.  

Tanulási praktikák 
 
Gyakorlott szülőként bizonyára ti is tudjátok, hogy rengeteg módszer van 

a gyermekek fejlesztésére, tanítására. Nem is szeretnék ebbe nagyon 
belemélyedni, hiszen erre ott vannak a terület specialistái. Csak egy-két olyan 
praktikát szeretnék megosztani veletek, amit alkalmaztunk vagy a mai napig 
alkalmazunk a fiammal. 

 
Koncentráció, figyelem 

Figyelemtartás fejlesztésére az egyik nagyon jó módszer a gyertyás. Ezt 
több mint 20 éve mutatta meg egy fejlesztőpedagógus kollégám, mikor még 
iskolatitkárként dolgoztam. Akkor volt a középső fiam nagycsoportos, készültünk 
az iskolára, ezért kíváncsiságból megkértem, mérje fel a gyerek képességeit. Azt 
tapasztalta, hogy gyerkőcöm többször elkalandozik a feladatok közben, így ezt a 
gyakorlatot javasolta nekünk. Nagyon sokat segített. 

Csak szülővel, és ha lehet, ne lefekvés előtt! A feladat az, hogy minél 
tovább nézze a gyertyalángot, anélkül, hogy elfordítaná a fejét. Lehet stopperrel 
mérni, vagy játszani, ki bírja tovább. Idővel egyre tovább tud majd csak a 
gyertyára koncentrálni. Azóta a legkisebbel is „játszottunk” ilyet, nem csak 
óvodás korában. Időközben megtudtam, hogy ez a jógában is használatos 
gyakorlat: 

„A Trakata egy meditációs gyakorlat, amely abból áll, hogy hosszú ideig a 
lángot bámulja a szemével, a szemhéja pislogása nélkül. Feltörő könnyekkel 
megtisztítja a szemét belülről. 

Ahhoz, hogy ezt a meditációt jól gyakorolhassa, keressen egy kényelmes ülést és 
helyezze el a gyertyát körülbelül 1 méterre magától. Rögzítse a lángot 3-5 percig. 
Segít a koncentráció javításában és az idegrendszer megnyugtatásában is.” 

A Jógik testének megtisztítási technikái: KRIYÁK 
https://karcsusito.koshachek.com/articles/a-yogis-kriyas-yogily-yours-testenek.html 

 
Szintén jól fejlesztik a figyelmet a szójátékok. Tapasztalatom szerint, ezek 

közül a szólánc az, amit egy nagyobb, akár nyolcadikos gyerekkel is lehet 
játszani. Mi mindig nehezítünk a feladaton. Nem elég az előző szó utolsó 
betűjével mondani egy új szót, hanem mindig előre meghatározzuk a témakört. 
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Például: csak országokat lehet mondani, vagy gyümölcsöket, vagy tárgyakat, 
vagy főneveket, stb. Utazás közben az egyik legjobb játék. Mi sose ülünk 
szótlanul egymás mellett a buszon. 

 
Pomodoro technika 

 
Ezt a módszert egy tanfolyamon ajánlották nekünk munkavégzéshez, mint 

ahogy eredetileg arra is lett kitalálva. Az oktatónk említette, hogy azóta már 
kiderült, hogy tanuláshoz is jól használható. Utánanéztem az interneten, és 
kiválasztottam egy olyan oldalt, amely a tanuláshoz kapcsolta leginkább a leírást. 
Ez az „Öt év öt nyelv” oldalán lévő „A Pomodoro technika – tanulj többet, 
ugyanannyi idő alatt!” cikke. Röviden leírom a lényegét, ha a teljes cikket 
szeretnétek elolvasni, megtaláljátok a „Mit és hol találtok?” részben. 

Ez egy időmenedzsment technika, melyet Francesco Cirillo talált ki a 
nyolcvanas években. A módszer rendkívül egyszerű, ma már tanuláshoz is sokan 
használják. Eldöntöd, hogy mit fogsz tanulni, majd leülsz és 25 percet kizárólag 
azzal foglalkozol, utána tartasz öt perc szünetet, aztán újra az anyagra 
koncentrálsz 25 percig, és így tovább. 

A trükk abban rejlik, hogy a 25 perc alatt, semmi mást nem csinálsz, csak az adott 
anyaggal foglalkozol. Nincs Legózás, kütyünyomkodás, radírtördelés. Semmi. 
Csak és kizárólag a feladat létezik.  

A 25 percről tudományosan megállapították, hogy elég hosszú ahhoz, hogy 
valami értékelhető dolgot lehessen csinálni, de nem túl hosszú, hogy a gyermek 
figyelme elvándoroljon. 25 percet mindenki tud ülni egy helyben és egy dologgal 
foglalkozni. Utána jöhet az 5 perc szünet, amikor fel lehet állni, mozogni, lazítani, 
inni, stb. 

A módszer azért működik jól, mert ha az ember nem multitaskingol, akkor 
sokkal jobban tud haladni. Egyszerűen azért, mert a különböző feladatok közötti 
váltogatás rengeteg figyelmet, időt, hasznos másodperceket vesz el. 

Fiamék az online oktatás alatt iszonyatosan sok plusz feladatot kaptak. 
Valahogy az összes tanáruk úgy gondolta, hogy a sok „felesleges” szabadidejüket 
az ő tantárgyukhoz használják majd fel. Bár fiam szeret tanulni, hisz céljai 
vannak, ezt látva két egymást követő napon is sírva fakadt. Ekkor döntöttem el, 
hogy kipróbálom vele ezt a technikát a hétvégén. 

Jó ötletnek bizonyult. Már az első nap érezni lehetett a különbséget. A 
hétvégék eddig mindig összezördülésekkel teltek, mivel nem látta maga előtt, 
hogy mennyi idő alatt fog végezni, csak érezte, hogy rengeteg az elkészítendő 
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tétel, ppt, házi feladat, és e mellé még memoritereket is kell tanulni, nem is 
keveset. Nem volt motivált: addig előfordult, hogy egy-másfél órát is ült egy 
tárgy felett, mégse haladt, mert közben valamivel mindig elterelte a figyelmét. Ez 
lehetett bármi, egy radír, amit ripityára lehet törni vagy egy toll, amit atomjaira 
szedett. Ennek az eredménye pedig az volt, hogy szinte egész nap tanult. 

Szombat reggel leültem vele, és meséltem neki a Pomodoro technikáról, majd 
megkérdeztem, mit szólna, ha kipróbálnánk. Benne volt, így összeállítottuk az az 
napi „munkarendet”. Már délben tudtuk, hogy bevált. Így úgy döntöttünk, hogy 
ezzel a módszerrel fog készülni az óráira. A tavaszi szünet még így is durva volt. 
Délelőtt 2,5 óra, délután 1,5 óra tanulás, szinte minden nap. Egy délután maradt 
ki, mikor a születésnapját tartottuk. Kemény volt, de mindent megtanult, 
megcsinált, nem maradt le semmivel. Elképzelni se tudom, hogyan vészeltük 
volna át a szünetet, hogyan maradt volna ideje játszani is, ha nem ezzel a 
módszerrel tanul. Azóta eltelt egy hónap. Zömében még mindig így tanul, de azért 
akad egy-két kivétel. Amikor informatikaórára programoz, simán belefeledkezik 
akár egy órára is, mert azt igazán élvezi. Időnként egy-egy ppt elkészítésébe vagy 
tétel kidolgozásába is bele tud mélyedni hosszabb időre. Ilyenkor hagyom. De 
többségében már magától tartja a 25 perceket. Azt kell mondjam, hogy tényleg 
sikerült csökkenteni a tanulással töltött időt, így több jut pihenésre, játékra. 

 

 



Schmidt Andrea Julianna: Felvételizik a gyermekem 

55 

 

Gyakorlati segítség 
 

Mit és hol találtok? 
 

Felkészüléshez, gyakorláshoz itt találjátok az előző évi feladatsorokat és azok 
javítókulcsait: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok 

 
Milyen típus feladatok várhatóak a felvételin? 
https://www.zeki.hu/8-osztalyos-gimnaziumi-felveteli/ 

https://www.zeki.hu/6-osztalyos-gimnaziumi-felveteli/ 

https://www.zeki.hu/4-osztalyos-gimnaziumi-elokeszito/ 

 
A tanulási idő hatékony beosztásához ajánlott Pomodoro technikáról itt 
olvashattok bővebben: 
https://otevotnyelv.com/pomodoro/ 
 
Az adott év felvételi eljárásáról a pontos információkat, dátumokat az Oktatási 
Hivatal honlapján találjátok majd meg. Linket még nem, hiszen nincs még kint 
az új, de az elérést meg tudom adni. 
KöznevelésKözépfokú felvételi eljárásTájékoztató felvételizőknekAktuális 
beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) – a dátum értelemszerűen más lesz. 

 
Itt is sok információt megtaláltok, ami a felvételi eljárás folyamán fontos lehet. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_i
nformacioi 

 
Ezen kívül minden intézmény ki kell tegye a weboldalára a saját tájékoztatóját. 
Ezekben fogjátok megtalálni az adott iskola pontszámítására vonatkozó 
tájékoztatóját, valamint azt is, hogy mit kell majd csatolni a jelentkezési laphoz, 
továbbá információkat a különböző tagozatokról, a szóbeliről, ha van stb. 

Oktatási Hivatal – Gyakran Ismételt Kérdések 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_ismetelt_kerdesek?p
rintMode=true 
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Az alábbi oldalon nyílik lehetőség arra, hogy a középfokú intézmények 
beiskolázási adatai között keressünk az elmúlt tanévekre nézve. 
https://dari.oktatas.hu/kir_kifir_keres 

 
A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadója minden év 
májusában megnyitja a Beiskolázási Irodáját. Azoknak a gyerekeknek próbálnak 
segíteni, akiket nem vettek fel. Összegyűjtik a lehető legtöbb fővárosi 
középiskolából a szabad helyeket, mindemellett egyéni tanácsadással is tudnak 
szolgálni. 
https://palyavalasztas.fpsz.hu/beiskolazas/ 

 
Tudnivalók a pótfelvételi eljárásról. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/rendkivuli_felveteli_eljaras_
uresen_maradt_ferohelyek 
 
Intézmények pótfelvételi helyei a rendkívüli felvételi eljárásban meghirdetett 
férőhelyek keresőprogramja alapján.  
https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/ 
 

 
Ha mégis szeretnétek statisztikákat, ponthatárokat nézni, itt sok információ 
megtalálható egy non-profit, civil kezdeményezés honlapján. Minden évben 
rengeteg adatot gyűjtenek be. A kalkulátor részben ki lehet keresni iskolákat, és 
megnézni, hogy az előző években hány jelentkező volt, mi lett a felvételi 
ponthatár stb. Lehet tanulmányozni, de végső következtetéseket ne vonjatok le 
belőle, mert minden év más. 
https://felvizsga.eu/ 
 
A Legjobbiskola oldala segít a családoknak a bölcsőde, óvoda, általános és 
középiskola, illetve szabadidős tevékenységek kiválasztásában. A portálon 
különböző kategóriákra lebontva megtalálhatóak Magyarország legjobb általános 
iskolái, speciálisan kiemelkedő iskolák, feltörekvő iskolák és középiskolai 
rangsorok. Az egyedi fejlesztésű összehasonlító motor segítségével lehetőség 
adódik az intézmények eredményeinek összehasonlítására, míg a Legjobbiskola 
index elemzése intézményenként megmutatja a kiemelkedő és 
kompetenciaméréseken elért teljesítményeket. 
https://legjobbiskola.hu/ 
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Diákigazolvány igénylése 
 

„A diákigazolvány igénylésével kapcsolatos ügyintézés az 
Okmányirodában, Kormányablakban kezdődik. 

Minden tanulónak el kell mennie valamelyik Okmányirodába vagy 
Kormányablakba (bármely okmányiroda megfelel, nem csak a területileg 
illetékes) az igazolványhoz szükséges fénykép elkészítése céljából. A szolgáltatás 
ingyenes, de igénybevételhez be kell mutatni a személyi igazolványt (külföldi 
állampolgár esetében: útlevelet) és a lakcímkártyát. Az okmányirodában a tanuló 
egy Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) adatlapot kap, amelynek másolatát 
kérjük, hogy feltétlenül hozza magával a beiratkozásra. 

A NEK adatlap birtokában, a további ügyintézést a Tanügyi titkárság 
munkatársai végzik. 

Fontos: NEK azonosító megadása nélkül diákigazolvány igénylését nem lehet 
továbbítani az Oktatási Hivatal felé, ezért a NEK adatlap másolatának leadása 
kötelező!” 

Diákigazolvány portál https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/magyarorszagon_tanulok_igenylese 
 
 
 
 

KIFIR kitöltése 
 

A KIFIR a szülők mumusa, sokan már előre félnek tőle. A jó hírem az, 
hogy korántsem annyira bonyolult, mint amilyen a híre.  

A nyolcadikosoknak az eddigi gyakorlat szerint az osztályfőnökök 
töltötték ki, így az ő szüleik könnyebb helyzetben voltak. Idén viszont, érthető 
okokból, több általános iskolában az osztályfőnök már csak egy részét töltötte ki 
az adatoknak, majd utána hozzáférést biztosított a szülők részére, hogy a 
választott intézményeket, tagozatokat ők rögzítsék. Gondoljunk bele: ha már 
gyerekenként csak 6-8 iskolát rögzíteni is mekkora munka, akkor meddig tartana 
egy embernek, az összes adat rögzítése, amikor sokan tíznél is több intézményt 
jelöltek meg! 

A negyedik és hatodik osztályos gyermekek szüleinek ennél több dolguk 
van, hiszen az egészet egyedül kell kitölteniük. Ehhez először regisztrálni kell a 
weboldalon. Második lépésként fel kell venni a gyereket, mint tanulót, ezután 
lehet majd kitölteni a többi adatot.  
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Külön blokkokba vannak szedve az adattípusok: 

- személyes adatok 
- jelenlegi iskola 
- jegyek, évek és tantárgyak szerint 
- választott intézmények 
 

Arra nagyon figyeljetek, hogy minden blokkot mentsetek a kitöltése után. 
Egyébként nem kell egyszerre kitölteni, többször is vissza lehet térni, és ott 
folytatni, ahol abbahagytátok. A legvégén a jelentkezési lapot és az adatlapot csak 
akkor szabad legenerálni, amikor már biztosan készen vagytok, és többször is 
alaposan leellenőriztétek. 

A programot viszonylag hamar elérhetővé teszik, de a féléves bizonyítvány 
előtt túl sok értelme nincs vele foglalkozni, hiszen a jegyeket is be kell majd írni. 

 
KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program – egyéni jelentkezők számára:  

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Egyeni 

Megnéztem, elég jó a súgója, még képek is vannak benne, hogy segítsék a 
kitöltést. Itt találjátok: 

 

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/Content/Help/Egyeni/egyeni_felhaszn
aloi_utmutato.pdf 

 
KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program – általános iskolák számára: 

https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/  

 
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer egy tanulói adatlapot, és 

annyi jelentkezési lapot nyomtat, ahány intézményt megjelöltetek. Ezeket 
érdemes a gépre is lementeni, hogy nektek is meglegyen majd. Hogy a lapokat 
mikor és hova kell küldeni, a következő fejezetben megtaláljátok. 
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Mit, mikor, hova? 
 
Több szülőnek szokott fejtörést okozni, hogy mit, mikor és hova kell 

leadni. Az alábbi tájékoztatót a felvételi eljárás menetéből másoltam ki, de nem 
a teljes leírást, csak egyes részeit; a végén egy kis kiegészítést írok is hozzá.  

A középfokú felvételi eljárás során benyújtandó felvételi lapok 

„Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a 
középfokú iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön 
jelentkezési lapot kell benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy 
„helyettesíti” egymást. 

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra 

 A tanulóknak december 4-ig (ez a dátum lehet 3., 5. vagy 6. is, de jellemzően 
december eleje) a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI 
JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra.  

Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze 
a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú 
iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. 

Az írásbeli a központi írásbeli vizsgát szervező középiskolák bármelyikében 
megírható. Ha tudunk, olyan iskolát válasszunk, ahol már volt a gyerek, nem 
idegen neki, mert ez megnyugtatóan hat rá. Lehetőleg minél közelebb legyen, ne 
kelljen sokat utazni előtte. A jelentkezési lapokat személyesen is be lehet vinni az 
iskolába, ahol a portás vagy a titkárság veszi át. Minden esetben igazolást adnak 
az átvételről. 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai  

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az 
alábbi időpontokban kell megszervezni:  
– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 20XX. január YY-án 
10 órától, (Ez jellemzően a hónap második felében lévő szombat.) 
– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. 
évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára 20XX. január ZZ-án 14 órától. (Ez jellemzően a hónap utolsó 
csütörtöke.) 
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Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok 
miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak 
egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.  

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas 
igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. 

 
A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele  

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 20XX. 
február 6-ig (e körüli időpont) közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. 
Az értesítés a Hivatal által meghatározott módon, azaz kizárólag az Értékelő 
lapon történhet meg. 
A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját 
és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi eljárásban. 
 
A jelentkezési lap(ok) szerepe és tartalma  
A tanuló és szülője a jelentkezési lapon hozza a középfokú iskola tudomására, 
hogy továbbtanulási céljai között szerepel az adott intézmény egy vagy több 
tanulmányi területe.  

A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül (születési, szülői, lakóhelyi 
adatok stb.) szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények, továbbá a 
tanuló ezen tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az eddig tanult idegen 
nyelv) a középfokú iskolával közölni.  

A legfontosabb adatok: (tanulói) oktatási azonosító, név, születési idő, az 
általános iskola OM azonosítója, a középfokú iskola OM azonosítója, a 
feladatellátási hely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a 
tanulmányi terület(ek) kódja(i).  

Különösen fontos, hogy ezek az adatok a jelentkezési lapo(ko)n, a tanulói 
adatlapon és (ha készül) a módosító tanulói adatlapon is ugyanúgy 
szerepeljenek. 

Egy középfokú iskolán belül több feladatellátási hely és tanulmányi terület is 
megjelölhető, a jelentkezési lapon ebben az esetben az összes – tanuló által 
megjelölt – tanulmányi terület szerepel. 

Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell benyújtani. 

A jelentkezési lapokat a a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszerben kell 
előállítani. (https://www.kir.hu/KIFIR2/JellapKitolto/egyeni) 
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A tanulói adatlap szerepe és tartalma  

A tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, 
amelyekre a tanuló jelentkezett. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, 
ahol szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a tanulói adatlap 
csak a Hivatal zárt rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú 
iskolák döntését nem befolyásolja, hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott 
iskola valamelyik tanulmányi területét.  

A tanulói adatlapok alapján készül a felvételi jegyzék, melybe a középfokú iskolák 
igazgatói beírhatják az egyes tanulókkal kapcsolatos döntésüket (a rangsorban 
elfoglalt helyét vagy az elutasítás tényét). Ezért, ha a Hivatalba nem érkezik meg 
egy tanuló tanulói adatlapja, a középfokú iskolák igazgatói az adott tanulót nem 
tudják besorolni (még akkor sem, ha a jelentkezési lapjai megérkeztek a választott 
iskolákba).  

A rangsor megállapításához össze kell gyűjteni valamennyi jelentkezési lapról az 
ott szereplő tanulmányi területeket. Minden egyes jelentkezési lapon szereplő 
tanulmányi területet a tanulói adatlapon is fel kell tüntetni. Az egyes tanulmányi 
területeket három adat jellemzi: OM azonosító, feladatellátási hely kód, 
tanulmányi terület kód. A tanulói adatlapon ezeket a kódhármasokat kell 
feltüntetni a diák/szülő választása, döntése szerinti sorrendben, azaz az a 
tanulmányi terület (OM azonosító, feladatellátási hely kód, tanulmányi terület 
hármas) szerepeljen előbb, amelyiken a jelentkező szívesebben tanulna tovább.  

Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az 
adott középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején 
feltüntetni. Ezt követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább. 
Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos 
típusú tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek 
természetesen más-más iskolákban vannak. A tanulmányi terület sorrend a tanuló 
választásának megfelelően tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan 
semmilyen előírás nincs.  

Egyetlen intézménybe történő jelentkezés esetén is kell tanulói adatlapot kitölteni, 
hiszen ezzel kerül be a diák a KIFIR rendszer elektronikus adatbázisába. A 
biztosabb tovább tanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe 
jelentkezni, mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent. 
A választott egyetlen iskola elutasító döntése esetén ugyanis már csak a 
rendkívüli felvételi eljárás időszakában lesz lehetőség olyan új középfokú iskolát 
keresni, ahol még maradt betöltetlen hely.  
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A felvételi eljárás során a tanuló által megjelölt kérelmek sorrendjéről egyetlen 
középfokú iskola sem kérhet információt sem a tanulótól, sem a szülőtől, sem a 
tanuló általános iskolájától. A középfokú iskola a tanulói adatlapon feltüntetett 
sorrendet nem ismerheti meg.  

A legfontosabb azonosító adatok: (tanulói) oktatási azonosító, név, születési idő, 
az általános iskola OM azonosítója, a középfokú iskola OM azonosítója, a 
feladatellátási hely kódja, ahol a tanulmányi területet meghirdették, és a 
tanulmányi területek kódja.  

Különösen fontos, hogy ezek az adatok a jelentkezési lapokon, a tanulói 
adatlapon és (ha készül) a módosító tanulói adatlapon is ugyanúgy szerepeljenek. 

A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer minden esetben egy tanulói 
adatlapot, és szükséges számú jelentkezési lapot nyomtat. 

Figyelem! Az elektronikusan kitöltött tanulói adatlap módosítását (a tanév 
rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakban) 
csak a számítógépes programban lehet elvégezni, majd a módosítást követően 
ismételten ki kell nyomtatni azt. Az aláíráson kívül a kinyomtatott, tanulói 
adatlapra és jelentkezési lap(ok)ra más, kézzel írott szöveg nem kerülhet. 

A felvételi lapok (jelentkezési lap(ok) és a tanulói adatlap) benyújtása 

A jelentkezési lap(ok)at formai és tartalmi ellenőrzés után, célszerűen könyvelt 
postai küldeményként a középfokú iskolá(k)ba, a jelentkezési lap(ok)on lévő 
címre kell eljuttatni. 

A jelentkezési lapok és a tanulói adatlap általános iskolai továbbításának 
határideje 20XX. február 19. (vagy e körüli dátum) 

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Hivatal kizárólag a tanév rendjében megadott 
határidő (20XX. február YY. éjfél) előtt postára adott tanulói adatlapokat rögzíti 
a KIFIR rendszerben.” 

Oktatási Hivatal Felvételi tájékoztató 
 

A jelentkezési lapokat személyesen is be lehet vinni az intézményekbe, 
ahol a portás vagy a titkárság veszi át. Minden esetben igazolást adnak az 
átvételről. Ha nem a személyes leadást választjátok, akkor célszerű szintén 
könyvelt postai küldeményként megküldeni az intézményeknek. 

A tanulói adatlapot szintén célszerűen könyvelt postai küldeményként az Oktatási 
Hivatalnak az adatlapon meghatározott címére (9001 Győr, Pf. 694) kell 
megküldeni. 
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Amennyiben ajánlott küldeményként adjátok fel a leveleket a Posta weboldalán 
nyomon tudjátok követni, éppen merre jár. 

https://posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes 
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Epilógus 
 

A könyvben található információk nem tudják garantálni, hogy a 
gyermeked bekerüljön a vágyott intézménybe, mert ezt az utat nektek kell együtt 
végigjárnotok. Neki kell beletennie a munkát, neki kell megdolgoznia érte, ti nem 
tanulhattok és nem is felvételizhettek helyette - de segíthetitek, hogy elérje a 
kitűzött célját. 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki támogatott az ötletem 
megvalósításában, illetve segített létrehozni ezt a könyvet. 

Köszönöm a szüleimnek, hogy hamar önállóságra neveltek, bíztak 
bennem. Hagyták, hogy a saját döntéseim szerint éljek, és persze viseljem a 
következményeit, akár jó, akár nem. Hiszem, hogy a rengeteg gyerekkori 
élménynek, tapasztalatnak köszönhetően lettem az, aki. 

Köszönöm Kaszab Lászlónak, hogy magyar szakos középiskolai tanárként 
és tanulásmódszertani trénerként vállalta a lektorálást. 

Köszönöm a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanárainak, akik 
komolyan veszik a hivatásukat, és az online oktatás keretein belül, Meeten is 
közel hasonló színvonalú órákat tartottak, mint a tantermi keretek között. Ezzel 
mentesítettek attól, hogy nekem kelljen a 6. osztályos fiammal tanulni, így 
nyugodtan tudtam dolgozni, és mellette még ezt a könyvet is megírni. 

Köszönöm barátnőmnek, Mariann-nak, aki tanári tapasztalataival segített 
a „középiskolás élet” rész megírásában. Köszönöm az eszmecseréket és a kötetlen 
beszélgetéseket, a támogatását és bíztatását, hogy van értelme annak, amit 
csinálok. 

Köszönöm Hudoba Jusztinának, a ZEKI Oktatási Központ 
vezetőtanárának, az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-média szakos 
hallgatójának, azt a rengeteg segítséget és támogatást, amit az elmúlt két évben 
kaptam tőle. 

Köszönöm Balogh Lászlónak, aki középiskolai/gimnáziumi/általános 
iskolai tapasztalatait felhasználva írt egy kedves, de hasznos „levelet” a leendő 
diákoknak. 

Köszönöm Mayer Krisztinának, aki nélkül nem jöttem volna rá, hogy 
tudok írni.  

Köszönöm Juhász Mónikának, aki segített a munkámban, hogy tudjak a 
könyvvel foglalkozni. Köszönöm a barátságát, a beszélgetős sétákat, amelyek 
feltöltöttek energiával. 

Köszönöm azoknak a szülőknek, akik hozzájárultak, hogy idézzem a 
bejegyzéseiket, véleményüket. 
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Felhasznált források 
 

HVG rangsor: Középiskola 2019; A 100 legjobb gimnázium; 

KÓCZY Á. LÁSZLÓ A magyarországi felvételi rendszerek sajátosságai  
Közgazdasági Szemle, LVII. évf., 2010. február (142–164. o.) 
http://www.epa.hu/00000/00017/00167/pdf/3_koczy.pdf 

Leövey Klára Gimnázium – Bánhegyesi Zoltán A felvételi algoritmus működéséről, avagy 
érdemes-e a tanulói adatlapot módosítani?; 2021. március 2. http://leovey.hu/index.php/felveteli-gyik/20-felveteli/tajekoztatas/1829-a-felveteli-algoritmus-mukodeserol-avagy-erdemes-e-a-tanuloi-adatlapot-modositani.html 
 
Oktatási Hivatal  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/t
ajekoztato_6_8_evf 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2021/KIFIR_kiadvany_202103
08_honlapra.pdf 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felveteli_eljaras_i
nformacioi 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/gyakran_ismetelt_kerdesek?p
rintMode=true 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/2
020_2021beiskolazas/jelentkezes_modositasa_0322_0325 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/prezentaciok_tanulmanyok 

https://www.kir.hu/KIFIR2/TTJegyzekKereso/ 
 
Diákigazolvány igénylés 
https://www.diakigazolvany.hu/igenyles/kozneveles/igenyles/magyarorszagon_tanulok_igeny
lese 

Dér Erika hozzászólása egy Facebook bejegyzéshez 

Középiskolai felvételi iránytű GYIK  
http://www.gimiskola.nhely.hu/gyik.php 
 
A JÓGIK TESTÉNEK MEGTISZTÍTÁSI TECHNIKÁI: KRIYÁK 
https://karcsusito.koshachek.com/articles/a-yogis-kriyas-yogily-yours-testenek.html 

5 év 5 nyelv A Pomodoro technika – tanulj többet, ugyanannyi idő alatt! 
https://otevotnyelv.com/pomodoro/ 
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Eszterházy Károly Főiskola Oktatás és Kommunikációtechnológia Tanszék A fejlesztő értékelés 
fogalma 
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/02_terv_ert/1021a_fejleszt_rtkels_fogalma.html 
 
ZEKI Oktatási Központ, Balogh László: Milyen feladatok várhatók a felvételin? 
https://www.zeki.hu/4-osztalyos-gimnaziumi-elokeszito/ 
 
Valamint az előzőleg írt saját cikkeim: 

Carrie – Tőlünk jókedvűen mennek haza a gyerekek – ZEKI Oktatási Központ 2020.08.26. 
http://carrie.hu/anyadolga/tolunk-jokedvuen-mennek-haza-a-gyerekek-zeki-oktatasi-kozpont-
x/ 

Ficsak „Amiben egy szülő sokat segíthet, ha fejleszti a gyermek koncentrációképességét.” – 
beszélgetés Schmidt Andrea oktatásszervezővel az idei év 9. évfolyamába jelentkezők 
felvételijéről. 2021. február 17. 
https://ficsakblog.hu/amiben_egy_szulo_sokat_segithet_ha_fejleszti_a_gyermek_koncentraci
okepesseget.html 

ZEKI Oktatási Központ Születésem története 2021. március 21. - Smici22 
https://zeki.blog.hu/2021/03/21/_szuletesem_tortenete 
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A szerzőről 
 

Schmidt Andrea Julianna a ZEKI Oktatási Központ vezetője és 
tulajdonosa. Három fia mellett 25 éve kíséri figyelemmel az intézményi oktatást. 
Nagyobbik fiánál egykor az alsó tagozatban, a kicsinél pedig a nyolc évfolyamos 
gimnáziumban jelenleg is a Szülői Munkaközösség tagjaként tevékenykedik. Két 
általános iskolában is dolgozott iskolatitkárként, így személyes tapasztalata van 
az iskolai életről és a felvételi folyamatáról. Bár tanári végzettsége nincsen, 
korrepetált már felnőtteket és gyerekeket is informatikából és matematikából; az 
utóbbi tantárgyból versenyre is több gyereket készített már fel. 

A ZEKI Oktatási Központ tanmenetének alapötlete is tőle származik, 
amelyet tapasztalt szaktanárokkal dolgozott ki részletesen. E munka során részt 
vett a feladatsorok, minidolgozatok, tételek összeállításában is.  

Az oktatásszervezés mellett a szülőkkel is kapcsolatot tart, akik gyakran 
fordulnak hozzá a felvételivel kapcsolatos kérdéseikkel, ezért mindig 
figyelemmel kíséri az adott év felvételi folyamatait. 

Szakmai végzettségei – képesített kereskedő, programozó, informatikus és 
rendszerinformatikus – segítik abban, hogy koordinálni tudja a vállalkozását, és 
emellett még maradjon ideje az írásra és a gyereknevelésre is. 

Budapesten él párjával és legkisebb gyermekével, hiszen a nagyok már 
kirepültek. Nyitott, közvetlen, nyugodt típus, ez hasznára van a vállalkozásában 
is, mert ennek köszönhetően könnyen teremt kapcsolatot a szülőkkel és a 
gyerekekkel egyaránt.  

Ez az első könyve, de ezt megelőzően több cikket is írt már a témában. 
 

 




