
SEGÍTSÉG A KÖZÉPFOKÚ 
FELVÉTELI ELJÁRÁSRA 

VALÓ JELENTKEZÉSHEZ 

1 

A KIFIR ELEKTRONIKUS 

ADATLAPKITÖLTŐ HASZNÁLATA 



Jelen dokumentum a hat évfolyamos képzésére való 

jelentkezéshez nyújt segítséget, abból a célból, hogy 

megkönnyítse a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő használatát. 
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1. Regisztráció az 
Oktatási Hivatal 
honlapján 

• oktatas.hu → Bejelentkezés 
→ Regisztráció útvonalon 

• regisztráló (szülő) adatainak 
megadása 

• a megjelenő szöveget 
„szóközzel” elválasztva kell 
beírni 

• A regisztrációt a megadott 
e-mail címre küldött levéllel 
kell véglegesíteni. 

3. 



2. Tanuló felvétele 

• Bejelentkezés után először 
a felvételiző tanulót kell 
hozzáadni. 

• A „+ Tanuló hozzáadása” 
gombra kattintva, a felugró 
ablakban kell megadni a 
legfontosabb adatokat. 
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2. Tanuló felvétele 

• A tanuló egyéni, 7-es 
számjeggyel kezdődő, 
11 jegyű kódja 

• Csak akkor, ha még soha nem 
járt iskolába Magyarországon 

• Személy azonosító 
okmányban szereplő, 
karakterhelyes adatok 

• Továbbtanulás típusa: 

6 évfolyamos képzés 

• Kitöltés után „Mentés” 
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3. További adatok 

• A megjelenő hibaüzenetekkel 
egyelőre nem kell 
foglalkozni. 

• Jelenlegi általános iskola 
adatainak megadása: 

• OM azonosító (6 számjegy) 

• Ezután a rendszer 
automatikusan kitölti a többi 
cellát. 

• Amennyiben másik 
gimnáziumból jelentkezik át, 
minden adatot be kell írni! 
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3. További adatok 

• Az oldalon lejjebb görgetve 
részletesen meg kell adni a 
jelentkező további adatait. 

• személy azonosító 
okmányban szereplő, 
karakterhelyes adatok 

• lakcímkártyán szereplő 
karakterhelyes adatok 

• aktívan használt e-mail cím 
és telefonszám 

• Kitöltés után mentés. 
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4. Továbbtanulási 
adatok 
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• Jelentkezés középiskolába: 
„+ Új jelentkezés leadása” 

• A felugró ablakon a 
gimnázium OM azonostóját 
kell megadni. 

• A „Keresés” gombra 
kattintva a rendszer kilistázza 
a gimnázium által indított, a 
már korábban megadott 
adatoknak megfelelő 
képzéseket. 

• A „Hozzáadás” gombbal 
vehetjük fel a jelentkezések 
közé. 



4. Továbbtanulási 
adatok 

• a hozzáadást követően a 
képzés megjelenik a 
„Továbbtanulási adatok” 
pontnál 

• Ezután további képzések is 
hozzáadhatók, illetve 
törölhetők. 
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5. 
Tanulmányi 
eredmények 
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6. Tanulmányi 
eredmények 

Iskolánk a hozott pontokat az általános 

iskolai eredményekből számítja a 

következő tantárgyakból: 

5. év végi és 6. félévi magyar irodalom, 
magyar nyelv, történelem, matematika és 
idegen nyelv osztályzatai. 

Maximálisan elérhető pontszám :50 pont. 

 

A pontszámításról a honlapon találhatnak 
információt. 

 

 

 

 

 
4. 



A tanulmányi eredmények rögzítését követően 
ellenőrizni kell, hogy az oldal tetején jelez-e 
még hibaüzenetet. Amennyiben csak „A Tanuló 
adatai még nincsenek véglegesítve!” üzenet látható, 
a jelentkezés véglegesítése az utolsó teendő, ez a 
„Tanuló adatainak véglegesítése” gomb 
megnyomásával történik. 
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Ellenkező esetben a többi hibaüzenet alapján kell 

eljárni. 

7. Véglegesítés 


