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Tisztelt Pongrácz László Úr!

Köszönöm alábbi tájékoztatásukat, de a felvételi szoftver megváltoztatásával okozott problémák változatlanok:

Úgy változtatták meg a szoftver működését, hogy felhasználóit / az érintetteket nem
tájékoztatták.
Telefonon két ügyintézőjük is tagadta, hogy bármiféle változás történt a szoftverben, kérte a
korábbi évek jelentkezési lapjainak szkennelését állításunk igazolására. Azaz az OH
alkalmazottai nem voltak tisztában a feladatként rájuk bízott terület helyzetével.
Mivel a jogszabály évek óta nem változott, a szoftver viszont igen, levele alapján a szoftver
évekig jogsértően működött, hiszen az intézmények látták a tanulmányi területek intézményen
belüli rangsorát. (Továbbra is az a véleményünk, ami korábban Önöknek is volt: csak az
iskolasorrendet nincs jogunk látni. Mivel azonban jogász nem vagyok, tudomásul veszem a
levelében leírtakat.)
Levele főleg arról szól, hogy tanulmányi területenként kell rangsorolni a felvételizőket, ezt így
is tesszük (ezt Önök is láthatják, hiszen mind elektronikusan, mind papír alapon dokumentálni
kell), állítását nem vitatjuk. Azt nehezményezem, hogy évekig élhettünk a szoftver nyújtotta
lehetőségekkel annak érdekében, hogy a szóbeli meghallgatásokat beosszuk. Ha időben
értesülünk a változásról, ezt máshogy is megtehettük volna. Ma ez már nem tehető meg,
ezzel a felvételiző diákok érdekei is sérülnek, ennek minimalizálása a mi feladatunk.

Ha az iskola nincs tisztában azzal, hogy a meghirdetett tanulmányi területek közül melyek a
népszerűbbek (és ennek megállapításában a sorrend segített), úgy nehéz keretszámokat
megállapítani az egyes területekre. Ezzel elsősorban a gyerekek érdekei sérülnek, mert
viszonylag népszerű iskolaként minden tanulmányi területünk meg fog telni, de kiszorulhatnak

tanulók az általuk első helyen megjelölt tanulmányi területről, mert alacsonyabb keretszámot
határozunk meg annál, mint ahány gyermek oda kíván jelentkezni. A kérdésben állásfoglalást
kérünk az Oktatási Jogok Biztosától.

Kérem a jövőben az oktatási célú szoftverek változásairól tájékoztatni szíveskedjenek!

Köszönettel,

Kerezsi Csaba
igazgató
Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium

Szentendre, 2016. február 19-én                                                 

2016-02-10 10:27 időpontban Pongrácz László ezt írta:

Tisztelt Intézményvezető-helyettes Asszony!

A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény (a továbbiakban: Nkt.) , és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  (a továbbiakban: EMMI rendelet) szabályozza, a rendeletben
meghatározott feladatok végrehajtásához kapcsolódó aktuális határidőket a 2015/2016. tanév rendjéről szóló 28/2015. (V. 28.)
EMMI rendelet  (a továbbiakban:tanév rendje) tartalmazza.
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Az EMMI rendelet egyértelműen fogalmaz az Önök által jelzett kérdésben:

„38. § ...
(3) A felvételi kérelem benyújtásához a jelentkező számára jelentkezési lapjai számától függetlenül két példányban
tanulói adatlapot kell kiállítani. A tanulói adatlapon fel kell tüntetni a kiállított jelentkezési lapok számát, több
tanulmányi terület esetén feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A rangsorolást nem
iskolánként, hanem tanulmányi területenként kell elvégezni.

(4) A felvételi kérelmek rangsorolásáról a középfokú iskola nem kérhet információt, a tanulói adatlapon feltüntetett
rangsorolást nem ismerheti meg."

Az EMMI rendelet alapján tehát a középfokú iskoláknak tanulmányi területenként, egymástól függetlenül kell lefolytatniuk a
felvételi eljárásukat. Az az információ, hogy a jelentkező az intézmény adott tanulmányi területét előrébb, vagy hátrébb sorolta
a tanulói adatlapon semmilyen módon nem befolyásolhatja a tanuló rangsorolását. A középfokú felvételi eljárást jogszerűen
lefolytató intézményeknek a tanuló rangsorolásához nincs szüksége arra az információra, hogy az adott tanuló az adott
intézményen belül a tanulmányi területek között milyen sorrendet állított fel.

Iskolai jelzések alapján ezért került sor arra, hogy felülvizsgáljuk a KIFIR elektronikus adatlap-kitöltő rendszer (általános iskolák
számára) program működését és változtassunk azon. Ugyanis a középiskolák a tanuló jelentkezés lapján megjelenő
tanulmányi terület sorrendet – hibásan – a tanuló jelentkezési szándékának megfelelő sorrendként kezelték, és a jogszabályi
tiltás ellenére is figyelembe vették a tanuló adott tanulmányi területen történő rangsorának megállapításakor, sőt adott esetben
a középiskola csak az tanuló által első helyen megjelölt tanulmányi területen rangsorolta a tanulót, a többi helyen elutasították
a jelentkezését annak ellenére, hogy a tanuló teljesítette a felvétel feltételeit.

A jelentkezési időszakban a jelentkezési lapon rögzített sorrend felhasználása a tanulók rangsorolásánál – vagy az
intézményben indított képzések tervezésénél – azért is félrevezető, mivel a tanulóknak az EMMI rendelet 38. § (6) bekezdése,
valamint a tanév rendje 2. számú mellékletének 22. pontja alapján a 2016. 03. 16-17. közötti módosító időszakban lehetősége
van a Felvételi Központba beküldendő módosító tanulói Adatlap segítségével a korábban megadott sorend módosítására. A
középfokú iskola ezen módosításról értelemszerűen nem értesül, azonban – az EMMI rendelet 41. §-a, és a tanév rendje 2.
számú mellékletének 27. pontja alapján – a módosító időszak után kell elkészítenie tanulmányi területenként az ideiglenes
felvételi rangsort.

Az ideiglenes felvételi rangsort, valamint a tanulmányi területre felvehető tanulók számát (keretszám) a középiskola igazgatója
a KIFIR rendszeren keresztül eljuttatja a felvételi központba. A Felvételi Központ az igazgatók által – tanulmányi területenként –
meghatározott keretszámok és ideiglenes felvételi rangsorok, valamint a tanulói rangsorok alapján megállapítja, hogy melyik
iskola kinek a jelentkezését fogadta el. A Felvételi Központ egy erre a célra kifejlesztett szoftver segítségével állapítja meg,
hogy a tanuló hová nyert felvételt. Ha ugyanannak a jelentkezőnek több felvételi kérelmét is elfogadták, a szoftver a tanulót az
általa meghatározott sorrend szerint az első olyan tanulmányi területre „helyezi el", amelyen az iskola jelezte, hogy felvenné, és
egyben belefér a felvehető létszámba. Ezzel „párhuzamosan" azokról a tanulmányi területekről, amelyek a tanuló által
megadott sorrendben hátrébb szerepelnek, a program törli a tanuló jelentkezését.

Összegezve a fentieket, nemcsak jogszabályellenes, hanem megtévesztő is, ha a középfokú iskola bármely módon megismeri
a jelentkezők által megadott sorrendet, bármely módon információt gyűjt a felvételi eljárás során az általános iskoláktól a
tanulók által meghatározott jelentkezési sorrendről.

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy az Oktatási Hivatal által kiadott jelen állásfoglalásához/tájékoztató levélhez semmiféle
joghatás nem fűződik, ezért ezen állásfoglalásban/tájékoztatásban foglaltak a bíróságot vagy más hatóságot eljárása során
nem köti.

Üdvözlettel:

Pongrácz László

Főosztályvezet ő

OKTATÁSI HIVATAL
Köznevelési Programok F őosztálya

H-1055 BUDAPEST, SZALAY U. 10–14.
Tel.: +36-1-374-2384
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E-mail: pongracz.laszlo@oh.gov.hu

WEB: www.oktatas.hu

P Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az e-mailt! Before printing, think about ENVIRONMENTAL responsibility.

From: szentendrey.rita@mzsg.hu [mailto:szentendrey.rita@mzsg.hu]
Sent: Monday, February 08, 2016 12:13 PM
To: kifir
Subject: Tanulmányi területek sorrendje

Tisztelt Hivatal!

Szeretnénk jelezni - több általános iskola megkeresése nyomán, hogy információink (és
ügyintézőjük tájékoztatása) alapján a KIFIR szoftverben a jelentkezési lapokon a tanulmányi
területek nem a tanuló által megjelölt sorrendben szerepelnek, hanem emelkedő számsorrendben.
Telefonon jeleztem a problémát.

Az elmúlt években ez mindig látható volt (szkenneltünk mintákat), közel 400 jelentkezésből
rengeteg ilyen áll rendelkezésünkre.
Kézzel kitöltött egyedi jelentkezéseknél ez jelenleg is látható.
A jogszabály szerint a tanulói adatlapon feltüntetett rangsorolást nem ismerheti a
középiskola. Ezt eddig érthető módon az intézmények sorrendjének ismeretére alkalmazták.
A jelentkezési lapon csak az adott intézményen belüli felvételi szándékról értesülünk, amely
szükséges a felvételi eljárás gördülékeny lebonyolításához.

Kérjük tájékoztatásukat, hogy

változás történt-e a szoftverben (középiskolaként nem látjuk a szoftvert),
amennyiben igen (a jelentkezési határidők miatt ezen változtatni már nem lehet), kérjük, a
középiskolákat tájékoztassák a változásokról, mert ennek az információnak a hiányában
felvételiző tanulók sokaságának sérülnek az érdekei.

Melléklet: 1 db pdf fájlban két db jelentkezési lap az elmúlt évről.

Tisztelettel, válaszukat várva:

Kerezsi Csaba intézményvezető megbízásából
Szentendrey Rita intézményvezető-helyettes

Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium
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