Oktatási Hivatal
Általános iskolák
intézményvezetőjének

Ügyiratszám: KPF/101-1/2018.
Tárgy: KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program megnyitása az
általános iskolák számára

Tisztelt Intézményvezető Asszony / Intézményvezető Úr!
Tájékoztatjuk, hogy a KIFIR felvételi lapok (tanulói adatlap, jelentkezési lap(ok)) kitöltésére az általános iskolák
8. évfolyamának tanulói számára kizárólag elektronikus úton van lehetőség. Az általános iskolák számára készített
programot a mai napon megnyitjuk, így megkezdhető a 2018/2019. tanévre vonatkozó középiskolai jelentkezések
fogadása, feldolgozása.
A középfokú felvételi jelentkezési lapok és tanulói adatlap kitöltésére szolgáló program a www.oktatas.hu oldalon a
Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2017/2018. tanév) menüpont alatt a
KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program linkre kattintva érhető el.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a KIFIR programrendszer moduljainak könnyebb hozzáférése érdekében az Oktatási
Hivatal megkezdte egy egységes beléptető felület kialakítását KIFIR Középfokú felvételi információs rendszer
néven. Az egységes beléptetőoldalra a mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott jogosultságukkal belépve, egy
kattintással átléphetnek azon aktív KIFIR modulokba, amelyekhez a mesterjelszó-kezelő rendszerben jogosultságot
kaptak, valamint egy helyen értesülhetnek az intézményüket érintő aktuális hírekről teendőkről és határidőkről. Az
egységes beléptetőoldal a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás menüpont alatt érhető
el.
A programba az intézményvezető által az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott
felhasználói nevekkel és a hozzájuk tartozó jelszavakkal lehet belépni. Az Intézményvezetői Mesterjelszó-kezelő
rendszerrel kapcsolatban felmerülő kérdéssel kérjük, forduljon a KIR ügyfélszolgálatához (hétfőtől csütörtökig 08:00
és 16:30 között, pénteken: 8:00 és14:00 között telefon: 06/96/510-000).
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program – a felvételi eljárások működési módját előíró jogszabályoknak
megfelelően – a középfokú iskolákba beküldendő jelentkezési lapok és az Oktatási Hivatalba beküldendő tanulói
adatlapok előállítására és nyomtatására szolgál. A program segítségével – az adatok egyszeri beírásával – mindkét
dokumentum előállítható, illetve a módosító tanulói adatlapok elkészítésére is lehetőség lesz. A program lehetővé
teszi az eljárás során használt személyes adatok ellenőrzését, a tanulók által kiválasztott tanulmányi területek
ellenőrzését, valamint további ellenőrzések végrehajtásával segíti a kitöltés során keletkező esetleges hibák
kiszűrését. Az elektronikusan előállított KIFIR tanulói adatlapok és jelentkezési lapok meggyorsítják mind az
Oktatási Hivatalban, mind pedig a középfokú intézményekben a dokumentumok feldolgozását.
Kérjük, a használat előtt mindenképpen tanulmányozzák a program felhasználói útmutatóját, amely a
programba belépve, a Súgó menüpont alatt található meg. Az Oktatási Hivatal az általános iskolák által nem
elektronikusan előállított KIFIR tanulói adatlapokat NEM dolgozza fel. Kérjük ezért, hogy KIZÁRÓLAG
elektronikusan előállított KIFIR tanulói adatlapokat küldjenek az Oktatási Hivatalba.
A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat 2018. február 19-éig kell
megküldeni:
- a tanulói adatlapot az Oktatási Hivatalba (9001 Győr, Pf. 694),
- a jelentkezési lapo(ka)t a felvételt hirdető középfokú iskolá(k)ba.
Az Oktatási Hivatalba beküldött tanulói adatlapok mellé minden esetben mellékelni kell a Kísérőlevél felvételi
lapokhoz nevű nyomtatványt. A nyomtatványt a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő programból lehet előállítani.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Hivatal, kizárólag a tanév rendjében megadott határidő (2018. február 19.
éjfél) előtt postára adott tanulói adatlapokat rögzíti a KIFIR rendszerben.
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A tanulói adatlap második példányát zárják borítékba, és őrizzék meg oly módon, hogy ahhoz – a tanév rendjéről
szóló miniszteri rendeletben meghatározott módosítási időszakon kívül – ne lehessen hozzáférni.
Az adatlapot, a tanulói adatlapot és a módosító tanulói adatlapot őrizzék meg a tanév végéig.
Figyelem! Az elektronikusan kitöltött tanulói adatlap javítását csak a számítógépes programban lehet
elvégezni, majd a javítást követően ismételten ki kell nyomtatni azt. Az aláíráson kívül a kinyomtatott,
vonalkódos tanulói adatlapra más, kézzel írott szöveg nem kerülhet.
Köszönjük együttműködésüket, eredményes munkát kívánunk!
Budapest, 2018. január 15.
Üdvözlettel:
Pongrácz László s.k.
főosztályvezető
Köznevelési Programok Főosztálya
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