
Gondolatok a sorrendmódosításról 
 

Tisztelt Szülők és Diákok! 

 

Több beérkezett kérdés alapján úgy gondoljuk, érdemes néhány félreértést tisztázni a rangsorokkal 

és sorrendválasztással kapcsolatban. 

 

Bizonyára többen úgy ítélik meg, hogy egy adott rangsorbeli számmal már esélytelen lehet, hogy 

gyermeke egy kívánt tagozatra bekerüljön. Kérem, gondolják át a következőt: minden bizonnyal 

Önök is 4-5 helyet megjelöltek, hiszen biztosra szeretnének menni. Általában mindenki így tett.  

Ez azt jelenti, hogy minden tagozaton sok olyan tanuló szerepel az Önök gyermeke előtt, akik 

máshova bekerülnek majd, hiszen mindenkit csak egy tagozatra vesznek fel, a többi helyről 

automatikusan törlik. Vagyis ezek a rangsorok „rövidülnek”, a nagyon népszerű tagozatoknál felére-

harmadára, többnyire pedig negyedére, ötödére vagy akár még jobban. Vagyis (csak példaként 

mondunk konkrét számot) elképzelhető, hogy a 80. helyen álló tanuló elől annyian kiesnek, hogy 

simán befér a felvehető létszámba. Kérem, ne ijedjenek meg egy most magasnak tűnő rangsorbeli 

számtól. 

 

Ezért javasoljuk, hogy a felvételi jelentkezés sorrendjét csak abban az esetben módosítsák, ha a 

tanuló továbbtanulási preferenciája idő közben változott. Az Oktatási Hivatal rangsorolásra 

alapján a tanuló az 1. helyen megjelölt iskolába, illetve tagozatra jut be, amennyiben a pontszáma 

elegendő. Amennyiben a pontszáma nem elegendő, automatikusan bejut a következő olyan 

felvételi helyére (iskola, tagozat), amelyikre a pontszáma elegendő (2. hely, 3. hely, stb.). 

 

Téves az az információ, hogy egy alacsonyabb pontszámú felvételiző kiszoríthat a rangsorban 

egy magasabb pontszámút, mert ő első helyen jelölte meg a tagozatot, míg a magasabb 

pontszámú diák csak második vagy többedik helyen. 

 

Minden tagozaton a pontszámok alapján alakul ki a bejutottak létszáma. Ha egy tagozatra a tanuló 

biztosan bekerül (mert pl. 10-ik a rangsorban), akkor is bekerül, ha azt a helyet ő utolsónak 

rangsorolta és a korábban megjelölt helyek egyikére sem jutott be. 

Ha egy ilyen „biztos helyet” Önök a sorrend módosítás alkalmával első helyre tesznek, akkor a 

tanuló oda felvételt nyer, és ezzel saját maga „törli magát” a többi jelentkezési helyről. Vagyis meg 

sem mérettetik. Ha a „biztos helyet” hagyja ott, ahol eddig volt, vagyis nem rangsorolja előbbre, 

akkor a korábbi helyeken is megmérettetik a tanuló, s amennyiben ezek közül egyik helyre sem 

jutott be, „legrosszabb esetben” erre a „biztos helyre” akkor is bekerül. 

 

Vagyis a sorrend egy KÍVÁNSÁGLISTA legyen, ahol első helyen az az intézmény/tagozat áll, ahova 

leginkább szeretne bekerülni a tanuló, függetlenül attól, hogy milyennek ítélik meg a rangsor 

alapján erre az esélyt. 


