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1. KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára)  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 37. §-a alapján az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkezők 

számára a felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg.  

A KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő alkalmazás (szülők számára) (a továbbiakban: Szülői program) a középfokú 

iskolákba történő jelentkezéshez szükséges adatbegyűjtő lap(ok) előállítására és nyomtatására szolgál. A programot 

kizárólag az általános iskolák 8. osztályos tanulóinak szülei használhatják a középfokú iskolákba történő jelentkezés 

előkészítésére, a tanulók személyes, értesítési, valamint továbbtanulási adatainak megadására. Használata kizárólag a 

szülők és az általános iskola közötti kommunikációt segíti.  

A Szülői programban előállított adatbegyűjtő lap NEM helyettesíti az általános iskola által előállítandó és 

megfelelő módon továbbítandó felvételi lapokat. A Szülői programban előállított adatbegyűjtő lapot az Oktatási 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) NEM dolgozza fel, oda azt NE küldjék meg. 

Figyelem! Az elektronikusan kitöltött adatbegyűjtő lapot ki kell nyomtatni, és aláírást követően kizárólag a 

tanuló általános iskolájába kell eljuttatni.  

Az általános iskola azon tanulók adatait tudja beemelni az intézmények által használt programba, akik az adott 

intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak. A kitöltést megkönnyíti, ha az adatrögzítés megkezdése előtt a tanuló 

diákigazolványát és a kiválasztott intézményekre, illetve tanulmányi területekre vonatkozó adatokat előkészíti.  

2. Belépés a programba 

A programba történő első belépéskor, az adatrögzítés megkezdése előtt a felhasználónak meg kell ismernie az 

adatvédelmi tájékoztató tartalmát, és a felvételi lapok aláírására vonatkozó szabályokat és nyilatkoznia kell azok 

tudomásul vételéről. 

A középfokú felvételi eljárás során a személyes adatok kezelésére a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a 

Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek menüpontban elérhető Adatvédelmi 

tájékoztatóban leírtak szerint kerül sor.  

A felvételi lapok aláírására vonatkozó szabályokat szintén a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató 

felvételizőknek menüpontban érheti el a felhasználó.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a különélő szülők a gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása 

tekintetében nem tudnak megegyezni, úgy a köztük lévő vita eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, a Hivatal 

ezekben az ügyekben döntést nem hozhat. A szülők közötti megegyezés, illetve a gyámhatósági döntés hiánya 

akadályozza a tanuló részvételét a felvételi eljárásban. 

Kitöltés során kérjük, vegye figyelembe, ha az adatbegyűjtő lap előállításához szükséges adatrögzítést 20 percre 

megszakítja, az adatok kitöltésére szolgáló munkamenet lejár, az adatok ideiglenes tárolása miatt az 

adatrögzítést újra kell kezdeni! 

  

http://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/adatvedelmi_tajekoztato
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/adatvedelmi_tajekoztato
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_felveteli_lapok_alairasa
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3. Személyes és értesítési adatok 

A felhasználó ebben az adatblokkban adhatja meg a tanuló személyes és értesítési adatait. Kérjük, hogy az oktatási 

azonosítót és a személyes adatokat pontosan − a tanuló diákigazolványán, ennek hiányában más hivatalos okiratán − 

szereplő adatainak megfelelően rögzítse, mert ellenkező esetben az adatbegyűjtő lapot fogadó intézmény nem tudja 

importálni az adatokat. 

A személyes és értesítési adatok mentéséhez a következő adatokat kell megadni: 

- név 

- oktatási azonosító 

- a tanuló neme 

- születési helye 

- születési ideje 

- anyja születéskori neve 

- legalább egy állampolgársága 

- állandó lakcíme 

- értesítendő címzett neve 

- értesítési e-mail címek 

- értesítési telefonszámok 

 

Kitöltésnél az alábbiakra különös figyelmet kell fordítani: 

- a személyes adatokat a kiállított okmányon szereplő adatok alapján, szöveg- és karakterhűen kell rögzíteni, 
- a tanuló diákigazolványában (ennek hiányában más hivatalos okiratban) szereplő teljes nevét kell beírni, 

- több tagból álló vezetéknév vagy keresztnév esetén az okmányon szereplő valamennyi tagot meg kell adni, 

- születési hely megadása esetében 

o nem budapesti, de kerületet tartalmazó születési helynél (pl. Szeged) kerületet nem kell megadni, 

o budapesti születési hely esetében – amennyiben az okmányon szerepel kerület is, a kerület számával 

és a „kerület” szó feltüntetésével („Budapest XX. kerület”) – egyébként „Budapest”-ként kell 

rögzíteni. 

- abban az esetben, ha külföldi születési helynél a külföldi és magyar név egyaránt szerepel az okmányon, 

a mezőbe az okmányon elsőként feltüntetett adatot kell beírni (pl. ha az okmányon a „Nagyvárad (Oradea, 

Románia)”, „Nagyvárad, Oradea” vagy „Nagyvárad, Románia” szerepel, elegendő a Nagyvárad adat 

rögzítése); 

- az oktatási azonosító szerepel a tanuló diákigazolványán, az iskolai bizonyítványában, valamint a KRÉTA 

rendszer tanulói adatok felületén is (tizenegy számjegyből álló, 7-tel kezdődő szám); 

- amennyiben a tanuló értesítési címe megegyezik az állandó lakcímével, úgy az adatok a „Megegyezik az 

állandó lakcímmel” gombra kattintva átemelhetők; 
- értesítési címzettként és e-mail címként a tanuló valamelyik szülőjének nevét és a megnevezett szülő 

rendszeresen figyelemmel kísért elérhetőségét célszerű megadni annak érdekében, hogy a felvételi eljárás során 
a szülők és az érintett intézmények közötti kapcsolattartást megkönnyítsék; 

- a tanuló értesítési adatainak rögzítését követően az adatok alatt található „Mentés” gombra kattintva menteni 

kell a beírt adatokat. 
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4. Továbbtanulási adatok  

A jelentkező továbbtanulási adatai az után válnak szerkeszthetővé, hogy a személyes és értesítési adatokat megadták 

és mentették.  

Az adatlap felső részén, a kitöltés státuszáról kapnak információkat, alatta pedig a hiányzó információkra vonatkozó 

tájékoztatást olvashatják. 

 

Az adatlap alsó részén kell megadni a továbbtanulásra kiszemelt középfokú iskolákat és tanulmányi területeket. 

A továbbtanulási adatok megadásához kattintson az  gombra. 

 

4.1. Továbbtanulási adatok 

Az adatlap alsó részén kell megadni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákat és tanulmányi területeket. 

4.1.1. Tanulmányi területek hozzáadása 
Új tanulmányi terület hozzáadásához az „Új jelentkezési adatok” gombra kell kattintani. 

 

A megjelenő ablakban lehetőségük nyílik tanulmányi területek keresésére földrajzi és tanulmányi szempontok alapján. 

A legpontosabb találati eredmény elérése érdekében javasoljuk, hogy a megjelölni kívánt intézmény OM 

azonosítójának megadásával végezzék a keresést. Ha az iskola OM azonosítója nem ismert, úgy az intézmény nevére, 

vagy annak egy részletére is lehet keresni. Amennyiben nincs még konkrét kiszemelt intézmény, úgy keresés indítható 

akár az adott megye vagy település minden iskolájára, egy képzéstípusra, vagy éppen a tanulmányi terület szövegének 

egy részletére is például szakács, fodrász stb. 



 

6 

 

A tanulmányi területek és felvételi tájékoztatók közötti keresésre a következő szempontok alapján van lehetőség: 

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

felvételi tájékoztatóját és az összes tanulmányi területét listázza. (Az intézmény OM azonosítója 6 számjegyű 

vagy szakképző intézmény esetén 6/3 számjegyű kód lehet.) 

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

 Feladatellátási hely neve: A feladatellátási hely nevére vagy annak egy részletére lehet keresni. 

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

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

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

szakképző iskola, szakiskola vagy készségfejlesztő iskola) tartozó tanulmányi területeket listázza a program. A 

képzéstípus kiválasztása után további keresési feltételek adhatók meg. 

 Tanulmányi terület szövegének egy részlete: A tanulmányi terület szövegében tetszőleges szövegrészletre 

(pl.: „kollégiumi elhelyezés biztosított”,”) lehet keresni. Szakképzési tanulmányi területek esetén a szakképzési 

kimenetek (szakács, pék stb.) keresésére is használható.  
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FIGYELEM! Az egyes feltételek ÉS kapcsolatban vannak egymással, tehát csak olyan iskolák jelennek meg a 

keresés eredményeként, amelyek minden beállított feltételnek megfelelnek. Ha a felhasználó túl sok feltételt ad meg 

a keresett iskolával kapcsolatban, és egyet (vagy többet) hibásan ad meg, akkor a feltételek közötti ÉS kapcsolat 

miatt előfordulhat, hogy nem lesz találat.  

A keresési feltételek megadása után a „Keresés” gombra kattintva indíthatják el a keresést. A találati listában a 

továbbtanulásra kiválasztott tanulmányi területeket a  gombra kattintva adhatják hozzá a megjelölt 

tanulmányi területek listájához. 

 

  

 

4.1.2.  Tanulmányi területek törlése 
A tévesen megjelölt tanulmányi területeket a tanulmányi terület mellett megjelenő  gombbal törölhetik. 

 

 

 

 
 



4.1.3. Tanulmányi területek sorrendjének módosítása 
A tanulmányi területek sorrendjét a tanulmányi területek mellett megjelenő zöld és narancssárga színű nyilakkal 

módosíthatják. A zöld gombra kattintva az adott tanulmányi területet egy hellyel előrébb, a narancssárgára kattintva 

pedig egy hellyel hátrébb sorolhatják annak megfelelően, hogy a tanuló hogyan kívánja rangsorolni az adott tanulmányi 

területeket. 

 

4.1.4. Egyéb jellemzők megadása 
A tanulmányi területek mellett megjelenő  gombra kattintva a jelentkező feladatellátási helyenként jelezheti a 

következőket: 

- a tanuló kollégiumi ellátást kíván igénybe venni 

- a tanuló externátust kíván igénybe venni 

- a tanuló tanulószobát kíván igénybe venni 

- a tanuló menzát kíván igénybe venni  
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A tanuló szintén itt adhatja meg a tanulni kívánt nyelveket, a felvételi eljárás során használni kívánt jeligét, valamint 

egyéb információkat (pl. sajátos nevelési igényű tanuló stb.) közölhet a középfokú iskolával. 

 

Az itt közölt információk intézmény feladatellátási helyeinek jellemzői; abban az esetben, ha egy adott intézmény 

feladatellátási helyéhez több tagozat is rögzítésre került, az információk bármelyik tagozatnál megváltoztathatók, illetve 

a módosítások a feladatellátási hely valamennyi tagozatanál azonosan fognak változni. 

Amennyiben feladatellátási helyenként a tagozatokra eltérő jellemzőket kíván megadni (pl. a tanuló az intézmény 0001 

tagozatán angol-német, 0002 tagozatán angol-francia nyelvet kíván tanulni), az eltérést a Megjegyzés rovatban kell 

közölni (Megjegyzés: „0001 tagozaton angol-német, 0002 tagozaton angol-francia nyelvet kíván tanulni”) 

Felhívjuk azonban a figyelmüket arra, hogy az itt közölt információk kizárólag a középfokú iskola tájékoztatását 

szolgálják. A középfokú iskola felvételi döntése nem jelenti automatikusan, hogy a tanuló által feltüntetett 

információknak megfelelően garantálja a továbbtanulás körülményeit. 

 

4.1.5. Továbbtanulási adatok mentése 

A szükséges adatok megadása után a   gombra kattintva menthetik el a beírt adatokat. Amennyiben 

bármilyen módosítást végeznek az adatokon (új tanulmányi terület megjelölése, tanulmányi területek sorrendjének 

megváltoztatása, tanulmányi terület törlése, egyéb jellemzők módosítása), úgy ismételten szükséges elmenteni a 

tanulmányi adatokat. 
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5. KIFIR általános iskolai adatbegyűjtő lap előállítása 

Miután megadták az összes szükséges adatot, az űrlap alján megjelenő gombra kattintva 

készíthetik el az adatbegyűjtő lapot. A gomb kizárólag akkor jelenik meg, ha az adatbegyűjtő 

lap elkészítéséhez szükséges minden információt rögzítettek a programban. Az űrlap tetején, a személyes adatok felett 

a program jelzi, hogy mely adatok hiányoznak. 

 

A „Tanuló adatainak véglegesítése” gombra kattintva a program véglegesíti a tanuló közölt adatait, és előállítja az 

adatbegyűjtő lapot. Véglegesítést követően az adatok nem módosíthatók – amennyiben szükséges – új 

adatbegyűjtő lapot kell kitölteni, és újból elő kell állítani az adatbegyűjtő lapot.  

Figyelem! Amennyiben több különböző tartalmú adatbegyűjtő lapot nyomtattak ki, úgy különösen figyeljenek 

arra, hogy melyik példányt írják alá és juttatják el a tanuló általános iskolájába! Az iskola a tanulók értesítési és 

továbbtanulási adatait (a megjelölni kívánt tanulmányi területeket, és ezek sorrendjét) az általános iskolai 

programfelületre az összegyűjtött adatbegyűjtő lapok bal felső sarkában látható 8 jegyű azonosító kód 

felhasználásával emeli át. A tanuló felvételi dokumentumait tehát az adatbegyűjtő lapon rögzített adatok alapján állítja 

majd elő az általános iskola. 

 

6. Adatlap nyomtatása 

Az előállított adatlapok nyomtatásához kattintson az  gombra.  

 

 

Figyelem! Az előállított adatbegyűjtő lapot nyomtassa ki, majd aláírva az általános iskola által meghatározott 

időben és módon juttassa el az általános iskolába. Az aláírt adatbegyűjtő lapot NE KÜLDJE EL a Hivatalba.  

Miután a programban előállította az adatbegyűjtő lapot PDF formátumban, a nyomtatás előtt mentheti azt 

számítógépére. 
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Javasoljuk, hogy a dokumentumok egy-egy példányát nyomtatva, vagy PDF formátumban mentve őrizzék meg 

a felvételi eljárás végéig. 

7. Segítség 

Amennyiben a fenti útmutató gondos tanulmányozása után további kérdés merülne fel a program használatával 

kapcsolatban, úgy segítség a kifir@oh.gov.hu címen kérhető. 

mailto:kifir@oh.gov.hu

