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Tájékoztató a KIFIR tanulmányi területek és a felvételi 

tájékoztatók begyűjtő programjának megnyitásáról 

 

Az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a mai napon nyilvánosságra hozta a középfokú iskolák 

tanulmányi területeinek meghatározási formájáról szóló közleményt, valamint ezzel egyidőben megnyitotta a 

KIFIR Tanulmányi területek és felvételi tájékoztató megadása a középfokú intézmények számára a 

2023/2024. tanévre programot (a továbbiakban: tanulmányi terület megadó program). A tanulmányi területek 

megadásakor a középfokú beiskolázás tanulmányi területeinek megadásáról szóló közleményben leírtak 

szerint kell eljárni. A közlemény és a tanulmányi terület megadó program a Hivatal honlapján 

(www.oktatas.hu), a jobb oldalon látható KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS felirat alatt, A középfokú 

felvételi eljárás információi linkgyűjteményben érhető el, a Tájékoztató intézményeknek résznél a 

Közlemény a középfokú beiskolázás tanulmányi területeinek megadásáról linkre kattintva. A 

programbelépéshez az adott intézmény vezetője által a KIR Mesterjelszó-kezelő rendszerben meghatározott 

felhasználónév és jelszó szükséges.  

A tanulmányi terület megadó programban szereplő köznevelési intézményi adatok a köznevelés 

információs rendszeréből (a továbbiakban: KIR) származnak. Az intézményi adatok a 

http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek portál "Köznevelési intézmények adatai, jelentései" rész Intézményi 

adatok módosítása menüpontban vagy a https://www.kir.hu/kir2int/IntezmenyiAdatModosito közvetlen linken 

történő bejelentkezés után módosíthatók. A KIR rendszerben az adatmódosítások átvezetésének feltétele, 

hogy a módosított alapító okiratot a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – a költségvetési szervek esetén 

a Magyar Államkincstár, nem állami fenntartásban működő (magán és egyházi) intézmények esetén a 

területileg illetékes kormányhivatal – nyilvántartásába vegye, és – amennyiben az intézmény működése 

engedélyhez kötött és a változás a működést is érinti – a végleges működési engedélyt kiállítsa. A tankerületi 

központok fenntartásában működő intézmények esetében a hatályos intézményi szakmai alapdokumentumok 

kiadását követően, az alapdokumentumokban foglalt adatok alapján van mód a változások átvezetésére. A 

módosításokkal kapcsolatban a hivatal Köznevelési Információs Rendszer Osztályához kell fordulni a 

kirint@oh.gov.hu e-mail címen. Az e-mailben kérjük, adják meg az intézményi kapcsolattartó nevét és 

telefonszámát. Az intézményi adatokban bekövetkezett változások az adatbegyűjtő rendszerben 

közvetlenül nem javíthatók, ezért minden problémás esetben a Köznevelési Információs Rendszer 

Osztályhoz kell fordulni! 

A 2020. július 1-jétől szakképző intézményként működő intézmények nyilvántartási adatainak vezetése – így 

az intézményi adatoknak is – a szakképzés információs rendszerében (a továbbiakban: SZIR) történik. A 

szakképző intézményeknek a tanulmányi terület megadó programban látható adatait a Hivatal elektronikus 

adatkapcsolaton keresztül a SZIR rendszerből kapja meg, így amennyiben az ott szereplő adataikban 

változtatás szükséges, az adatokat a SZIR rendszerben kell módosítani. Az adatok átvezetése időszakosan 

történik, így amennyiben az adataikat a SZIR-ben már átvezették, de az a tanulmányi terület megadó 

programban nem látható, kérjük, hogy jelezzék a problémát a kirint@oh.gov.hu e-mail címen. A SZIR 

rendszerrel kapcsolatban szakmai iránymutatásért a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz 

fordulhatnak. 

Kérjük, hogy a kitöltés megkezdése előtt figyelmesen olvassák át a felhasználói útmutatót, és a program 

használata során vegyék figyelembe a következőket: 

- az első belépéskor meg kell adni a programfelületet kitöltő felelős személy nevét és telefonszámát; 

- a tanulmányi terület rövid nevének megadása csak a tanulmányi terület jellemzőinek megadását követően 

lehetséges (továbbra sem kötelező és kizárólag a rögzítő intézmény számára látható információ marad); 

- az egyedi megoldást alkalmazó intézmények iskolai programelnevezésének kiválasztására nincs mód az 

oktatás sajátos jellemzőjeként (erre kizárólag a tanulmányi területek megjegyzés rovatában lesz mód, 

egyéni megjegyzésként); 

- a programban kizárólag a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók fogadásának feltételeit határozhatják meg. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók fogadásának feltételeiről a 

Különleges bánásmódot igénylő (sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő) tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban pdf formátumban letölthető 

tájékoztató 1. pontjában olvashatnak.  
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1. sz. melléklet 

Amennyiben az intézmény a 2023/2024. tanévre nem hirdet meg tanulmányi területeket, úgy erről az 

intézményvezetőnek nyilatkoznia kell a tanulmányi terület megadó programban  

2022. október 20-áig. 

A tanulmányi terület a középfokú iskola által a középfokú felvételi eljárás során meghatározott alapegység, 

amelyre az adott, egységes feltételek szerint jelentkezhetnek a tanulók. Az intézmények a felvételi eljárásukat 

tanulmányi területek szerint bonyolítják le. A tanulmányi terület nem egyezik meg az osztállyal, kizárólag a 

felvételi eljárás során van szerepe, ugyanis egy tanulmányi területre felvételt nyerő jelentkezőkből több osztály 

is kialakítható, de lehetséges az is, hogy az iskola több tanulmányi területre felvételt nyert tanulókból szervez 

a későbbiek során egy osztályt. 

 

Az intézmények munkájának megkönnyítésére mellékeljük a tanulmányi területek programfelületről 

kiválasztható egyedi jellemzőinek, megjegyzéseinek listáját (lásd. 1. sz. melléklet). Felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy amennyiben az intézmény a közleményben meghatározott szempontok szerint megadott tanulmányi 

területeihez a legördülő listából (a tanulmányi területenként maximum 5 db) kiválasztható megjegyzéstől 

eltérő, egyedi jellemzőt, saját megjegyzést kíván rögzíteni, úgy az megnövelheti az adott tanulmányi terület 

KIFIR tanulmányi terület, felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programfelületen 

történő megjelenésének időtartamát. 

 

A tanulmányi területek leírásai kizárólag a középfokú iskolai képzések legfontosabb – jellemzően a felvételi 

eljárásra vonatkozó – információit tartalmazzák, és nem nyújtanak teljes körű felvilágosítást a képzés 

egészéről. Az egyes tanulmányi területekre vonatkozó részletes tájékoztatást az intézmény felvételi 

tájékoztatójának kell tartalmaznia. A középfokú iskolák kötelesek felvételi tájékoztatójukat is 

nyilvánosságra hozni. A felvételi tájékoztatót az előzőekben említett programban fel kell tölteni a felhasználói 

útmutatóban leírtak szerint.  

 

A tanulmányi területek megadásáért és a nyilvánosságra hozott felvételi tájékoztató tartalmáért, így 

annak jogszerűségéért minden vonatkozásában személyében a középfokú intézmény vezetője a felelős.  
 

A tanulmányi területek megadását, valamint a felvételi tájékoztató feltöltését követően  

2022. október 20-áig − a program felhasználói útmutatójában leírt módon − az intézményvezetőnek le kell 

zárnia az intézményi adatszolgáltatást, és elektronikus úton meg kell küldenie a rögzített adatokat a 

Hivatalnak. Felhívjuk figyelmüket, hogy mindaddig, amíg az intézményi lezárás nem történik meg, az 

adott intézményhez tartozó tanulmányi területek nem fognak megjelenni a KIFIR tanulmányi terület, 

felvételi tájékoztató és írásbeli vizsgahelyszín kereső programban. 

 

Budapest, 2022. szeptember 29. 

 

Oktatási Hivatal 

Köznevelési Programok Főosztálya 

Köznevelési Programkoordinációs Osztály 
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1. sz. melléklet 

A tanulmányi területek programfelületről kiválasztható  

egyedi jellemzőinek, megjegyzéseinek listája 

 

- AJKP évfolyam után, bármely ágazat választható 

- alapfokú művészetoktatás képzőművészetből 

- angol bemeneti követelmény A2 szint 

- angol bemeneti követelmény B1 szint 

- angol bemeneti követelmény B2 szint 

- anyanyelvi kínai oktatás 

- automatika, robotika tantárgy oktatása 

- az oktatás nyelve angol 

- balettművész előkészítő 

- becsatlakozás a 6 évfolyamos képzésre 

- becsatlakozás a 8 évfolyamos képzésre 

- belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatása 

- cigány/roma hagyományőrző művészeti képzés 

- csoportbontás 

- csoportbontás 7. évfolyamtól 

- csoportbontás 9. évfolyamtól 

- digitális pedagógiai módszertan 

- digitális technológiára épülő képzés 

- egyéni fejlesztési terv 

- első idegen nyelvből emelt óraszám 

- emelt óraszámú oktatás tárgyai választhatók 

- emelt szintű oktatás a 11-12. évfolyamon választható 

- érettségi tárgyak csoportbontásban 

- francia, spanyol, német nyelvi év 

- gyakorlati hely biztosított 

- haladó angol 

- haladó francia 

- haladó kínai 

- haladó német 

- haladó román 

- haladó szerb 

- honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása 

- idegen nyelvből emelt óraszám 

- kezdő angol 

- kezdő francia 

- kezdő kínai 

- kezdő német 

- kezdő olasz 

- kezdő orosz 

- kezdő portugál 

- kezdő spanyol 

- kizárólag a PICK Kézilabda Akadémia sportolói számára 

induló képzés 

- kizárólag a Puskás Akadémia sportolói számára induló 

képzés 

- kizárólag diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás SNI tanulók 

részére 

- kizárólag FTC-s vagy válogatott sportolók számára induló 

képzés 

- kizárólag hallássérült tanulók oktatása 

- kizárólag integráltan oktatható SNI tanulók részére 

- kizárólag látássérült tanulók oktatása 

- kollégiumi elhelyezés biztosított 

- kollégiumi elhelyezés előzetes egyeztetés alapján 

- kollégiumi elhelyezés nem biztosított 

- kötelező buddhista oktatás 

- kötelező dráma és színjátszás tantárgy oktatása 

- kötelező dráma tantárgy oktatása 

- kötelező ECDL vizsga 

- kötelező hittanoktatás 

- kötelező informatika készségfejlesztés 

- kötelező judaisztika oktatás 

- kötelező kollégiumi elhelyezés 

- kötelező latin nyelv 5. és 6. évfolyamon 

- kötelező latin nyelv 7. és 8. évfolyamon 

- kötelező latin nyelv 8. és 9. évfolyamon 

- kötelező latin nyelv 9. és 10. évfolyamon 

- kötelező mozgóképkultúra és médiaismeret oktatás 

- kötelező munkapiaci ismeretek tantárgy oktatás 

- kötelező önvédelem és úszás oktatás 

- kötelező önvédelem oktatás 

- kötelező pályaorientációs foglalkozások 

- kötelező pénzügyi ismeretek tantárgy oktatás 

- kötelező tanulásmódszertan 

- kötelező vállalkozzunk tantárgy oktatás 

- kötelező zenei alapfokú művészetoktatás 

- középhaladó angol 

- középhaladó német 

- lányoknak kötelező énekkar 

- lelkészi ajánlás szükséges 

- magyar-osztrák közös képzés 

- második idegen nyelv 10. évfolyamtól 

- második idegen nyelv 11. évfolyamtól 

- második idegen nyelv 7. évfolyamtól 

- második idegen nyelv 8. évfolyamtól 

- második idegen nyelv 9. évfolyamtól 

- második idegen nyelv a nyelvi előkészítő évtől 

- második idegen nyelv kezdő szintről 

- második idegen nyelvből emelt óraszám 

- matematika felmentés kizáró ok 

- média tanulmányi terület 

- mentorrendszer 

- mezőgazdasági vontató vezetői engedély megszerzése 

kötelező 

- művészeti projektoktatás 

- német bemeneti követelmény A2 szint 

- német bemeneti követelmény B1 szint 

- nyelvoktató nemzetiségi nevelés-oktatás 

- okleveles technikus képzés 

- oktatás egész napos munkarendben 

- ökológiai képzés 

- ösztöndíj 

- plébánosi ajánlás szükséges 

- portfólió bemutatása szükséges 

- speciális matematika tanterv 

- sportág: futsal 

- sportág: kézilabda 

- sportág: labdarúgás 

- sportág: röplabda 

- sportágak: atlétika, kézilabda, labdarúgás 

- sportágak: atlétika, kick-boksz, röplabda, úszás, vívás 

- sportágak: kézilabda, kosárlabda, labdarúgás 

- sportágak: atlétika, kajak-kenu, küzdősport, labdajáték, 

torna 

- sportágak: társastánc, vízilabda 

- sportegyesületi ajánlás szükséges 

- sportlap szükséges 

- szakképzési munkaszerződés 

- szakosodás a 10. évfolyam végén 

- szakosodás a 9. évfolyam végén 

- szövetségi ajánlás szükséges 

- T vagy B kategóriás jogosítvány megszerzése kötelező 

- tanbolt biztosított 

- tánc oktatás emelt óraszámban 

- tankert biztosított 

- tanműhely biztosított 

- tanulószerződés 

- tehetséggondozás 

- természettudományos tárgyakból emelt óraszám 

- testnevelés óra helyett néptánc oktatás 

- traktoros jogosítvány megszerzése kötelező 

- versenyengedély szükséges 

- Waldorf-iskolák kerettanterve szerinti oktatás 

- zenei olasz nyelv oktatás 


