
2022. október 20. 
Eddig a napig az összes középiskolának közzé kell tennie a felvételi tájékoztatóját – ebből 
kiderül, milyenek a pontszámítási szabályok, milyen tagozatokat (pontosabban tanulmányi 
területeket) hirdetnek meg, kötelezővé teszik-e a központi írásbeli felvételit, tartanak-e 
szóbelit. A felvételi tájékoztatókat az iskolák oldaláról tölthetitek le. 
 

2022. október 31-ig 
Az összes általános iskola megtartja a felvételiről szóló tájékoztatókat a szülőknek és a 
diákoknak. 
 

2022. december 2. 
December 2-ig lehet jelentkezni a központi írásbeli felvételi vizsgára, közvetlenül a vizsgát 
szervező intézménynél. A tesztet csak egyszer, egy iskolában kell megírni, annak eredményét 
országszerte elfogadják, hiszen a feladatsorok egységesek. Fontos: a központi írásbeli vizsgára 
jelentkezés nem „váltja ki” vagy „helyettesíti” a középfokú iskolákba történő jelentkezést, 
amelynek majd 2023. február 22. lesz a határideje. 
 

2023. január 21. 10 óra 
A központi írásbeli felvételi vizsga. Ugyanekkor vizsgáznak a nyolc- vagy hatosztályos 
gimnáziumba készülők, valamint a nyolcadikosok is. (Nem mindenkinek kell megírnia a 
tesztet, csak azoknak, akik várhatóan olyan középfokú iskolába adják majd be a jelentkezési 
lapjukat, amely a központi felvételi vizsga eredményét is figyelembe veszi a jelentkezők 
rangsorolásakor). 
 

2023. január 31. 14 óra 
A pótló írásbeli felvételi vizsga időpontja. Ezen azok vehetnek részt, akik január 21-én alapos 
ok miatt, igazoltan nem tudtak elmenni az írásbelire. 
 

2023. február 10. 
Minden diák megtudja, hány pontot szerzett a központi írásbeli felvételin. Közben az Arany 
János Tehetséggondozó Programra és az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezők is 
megkapják a pályázatuk eredményét. 
 

2023. február 22. 
Eddig a napig továbbítják az általános iskolák a diákok tanulói és jelentkezési lapjait – ekkor 
történik meg maga a jelentkezés a középfokú iskolákba. A hat- vagy nyolcosztályos 
gimnáziumokba jelentkezők (és szüleik) az űrlapok kitöltését és benyújtását egyénileg is 
intézhetik. 
 

2023. február 27-től március 14-ig 
Ekkor tartják a szóbeli meghallgatásokat a középiskolák. 
 

2023. március 21-22. 
Ebben az időszakban lehet változtatni a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjén. 
 

2023. április 28. 
A diákok, a szülők és az általános iskolák megkapják a felvételről vagy az elutasításról szóló 
határozatot a középiskoláktól. 
 

2023. május 8-19. 
Rendkívüli felvételit kell tartani azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 
százalékát töltötték fel. Ekkor a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül a 
kiválasztott iskolában, az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről május 19-ig dönt is az 
igazgató. Egyébként az intézmények egészen augusztus végéig tarthatnak rendkívüli felvételi 
eljárást. 


