
Módosítás a középiskolai jelentkezésekben 

A középfokú felvételi eljárás során a felvételi vizsgák eredményei, tapasztalatai vagy egyéb 

információk alapján a tanulóknak egy alkalommal lehetőségük van eredeti továbbtanulási 

szándékuk módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell előállítanunk. 

• 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. 

• Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon 

megjelölni.  

A tanulmányi területek módosítására a 2020/2021-es tanév rendjére vonatkozó EMMI 

rendelet alapján 2021. szeptemberben összeállított iskolai Továbbtanulási menetrend 

szerint 2021. március 23-án lesz lehetőség. 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a tanulók és szüleik, valamint az általános iskolák 

munkatársai közötti személyes érintkezés minimalizálása érdekében a középfokú felvételi 

eljárás során a módosító tanulói adatlapok előállításának eljárásrendje az alábbiak szerint 

történik: 

• az osztályfőnök egyeztet a tanulók módosítási igényeiről az érintett diákokkal és 

szüleikkel 

• az osztályfőnök 2021. március 22-én (hétfőn) 8 óráig eljuttatja az igényeket a 

pályaválasztási felelőshöz 

• az iskola regisztrálja az internetes felületen a kért változtatásokat, kinyomtatja a 

módosító tanulói adatlapokat  

• a szülők és a 14 év feletti tanulók 2021. március 23-án 8 és 16 óra között az iskola 

aulájában aláírják a módosító tanulói adatlapokat; 

ennek módja: a családok testhőmérséklet mérés és kézfertőtlenítés után léphetnek be 

az aulába, ahol egyszerre legfeljebb két család tartózkodhat 

• az iskola továbbítja a módosító tanulói adatlapokat (A módosító tanulói adatlap 

továbbításával a korábban beküldött tanulói adatlap érvényét veszti.) 

Azok a 8 vagy 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkező vagy magyarországi általános iskolával 

tanulói jogviszonyban nem lévő egyéni jelentkezők, akik tanulói adatlapjukat eredetileg is 

közvetlenül küldték meg a Hivatal részére, a módosítást is önállóan végezhetik el a fenti 

időpontig a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott módon. 

Bármely változtatásról további tájékoztatást küldünk! 

 


