
KIFIR 

 
 A KIFIR-t (Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere) az 
OKÉV (Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont) által létrehozott 
KIR (Közoktatási Információs Rendszer) részeként a Gyıri Közoktatási 
Információs Iroda üzemelteti. Az általános iskolai tanulóknak ide kell beküldeni 
a középiskolai felvételi lapjaikat, a középiskolák a felvételi során ezzel az 
irodával tartják a kapcsolatot, közlik az iroda felé az iskolai rangsorokat, a 
felvételi keretszámokat, a jelentkezéseket országosan itt összesítik, a felvehetı 
tanulók listáját a középiskolák tılük kapják meg. 
 

A TANFORDI a lehetı legnagyobb mértékben támogatja ezt a 
kapcsolatot. Azoknak a tanulóknak az adatait, akiknek elektronikus formában is 
megküldték a jelentkezésüket a gyıri központnak, a rendszer át tudja venni a 
felvehetık listájából. Azonosításra a tanulók OM azonosítója szolgál. Mivel a 
megkapott adatállomány nem szokott teljes lenni, a hiányzó tanulók adatait 
kézzel kell a rendszerbe bevinni. Ugyancsak kézzel kell beírni a tagozatokra 
való jelentkezéseket is, mert a kapott listából nem derül ki az iskolán belüli 
jelentkezései sorrend. Lássuk a TANFORDI/KIFIR rendszere funkcióinak 
részletezését logikai sorrendben. 
 

1. Elsı lépésként, ahogy azt a Diák szakaszban leírtam, a tanulót a neve 
beírásával fel kell venni a rendszerbe. Ekkor megkapja egyedi négyjegyő 
azonosító kódját, amely a rendszerben mindvégig változatlan lesz (sıt még 
archiválás után is ez azonosítja). A rendszer kezeli a tanulók által közölt 
jelszavakat is, ha élt ezzel a lehetıséggel, akkor a közzétételi listákon a neve 
helyett a jelszó fog szerepelni. 
 

2. A KIFIR rendszer csak alapértelmezett tantárgyneveket használ az 
általános iskolai eredmények tekintetében. (A tantárgyak felsorolását a Diákok 
leírásban találhatjuk meg.) Ezért célszerő ezek bevitelét is kézzel elvégezni. A 
bevitelt segíti egy minden érdemjegyet egyszerre beállító funkció (2,3,4,5 
érdemjegyre), melyet természetesen akkor célszerő használni, ha az 
érdemjegyek eloszlása elég homogén, praktikusan például mind 4-es, mert akkor 
a 18 jegy egyetlen kattintással bevihetı. Ha a tantárgyak nem mindegyike van a 
rendszerben, akkor a hasonló tantárgyak helyére írjuk be a jegyeket. Ha nem 
minden jegyet sikerül beírni, akkor válasszuk a tanuló szempontjából kedvezıbb 
érdemjegyeket. 
 

3. Mint fentebb már említettem, a tagozatokat nekünk kell beírni, mert a 
KIFIR nem szolgáltat információt az egy intézményen belüli jelentkezési 
sorrendrıl. 
 



4. Ki kell töltenünk (vagy aktualizálni kell) azt az információs táblát a 
rendszerben, melyben fel van tüntetve a tagozatonkénti szükséges felvételi átlag 
és a keretszámok. Ha minden jegyet és jelentkezés bevittünk, akkor itt 
összesítve láthatjuk majd tagozatonként a következıket: elsı helyen jelentkezett, 
elsı helyen megfelelt, elsı helyen elutasított, összesen jelentkezett, összesen 
megfelelt, összesen elutasított tanulói létszám, és ezek intézmény szintő 
összegzése is. Ha egy, a rendszerben lévı tagozat valamilyen oknál fogva, a 
meghirdetéstıl eltérıen mégsem indul (de jelentkezések jöttek rá), akkor a 
szükséges felvételi átlagot 6,00-ben kell megállapítani. Így értelemszerően nem 
lesz, aki ezt teljesítse, és a 6,00-bıl tudja majd a rendszer, hogy az elutasítás oka 
az tagozat nem indulása. 
 

5. A továbbiakban minden automatikus. Azaz a beírással egy idıben 
létrejönnek a rangsorok. A KIFIR részére minden tanulót, minden tagozat 
vonatkozásában rangsorolni kell, és ezt kell az Interneten közölni a gyıri 
központtal. Ezeket a listákat a rendszer teljes lista néven kezeli. Minden 
tagozatra külön listázhatók, név szerint és status szerint rendezhetı, CSV és 
HTML állományba kimenthetı. A rendszer e mellett kezel egy úgynevezett szők 
felvételi listát is, melybıl a jelentkezık szándékára és az általunk kínált 
lehetıségekre jobban lehet következtetni. Gyakorlatilag ugyanazt hajtja végre az 
intézményen belül a tagozati jelentkezésekkel, mint az országos központ az 
intézmények között. Feltételezve, hogy a tanuló iskolánkat jelölte meg elsı 
helyen (persze ezt nem tudhatjuk), nálunk a tagozati sorrend szerint melyik 
tagozatra kerülne be, esetleg egyikre sem (gyenge eredményei miatt). Ezek a 
szők listák is elkészíthetık, rendezhetık ugyanúgy, mint a teljesek. Minden 
iskola köteles az elızetes rangsorokat nyilvánosságra hozni. Mi ezt az Interneten 
és szők listák segítségével szoktuk megtenni. Természetesen a TANFORDI 
ezeket a HTML oldalakat automatikusan elkészíti. 
 
 6. Amikor Gyırbıl megérkezik a hozzánk felvehetı tanulók névsora, 
akkor a tanulókat és az iskolájukat ki kell értesíteni a felvételi eredményrıl. 
Minden tanuló kap egy levelet, melyben a következık egyikérıl értesül:  
 
- felvételt nyert iskolánk valamely tagozatára (a levél mellékleteként a 
beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót is megkapja),  
- az adatlapok közötti sorrend miatt nem nyert felvételt iskolánk egyetlen 
megjelölt tagozatára sem, 
- gyenge tanulmányi eredménye miatt nem nyert felvételt iskolánk egyetlen 
megjelölt tagozatára sem, 
- nem nyert felvételt, mert az a tagozat, amelyre jelentkezett, nem indul. 
 

A tanulók iskoláját is ki kell értesíteni. A rendszer kigyőjti az egy 
intézménybıl érkezett tanulókat egy lapra, listát készít róluk, és minden 



tanulónál feltünteti a felvételi eredményét. Ezeket a névre szóló értesítéseket a 
TANFORDI le tudja nyomtatni. 
 

7. Iskolánkban a jelentkezési létszám 4-500 között szokott lenni. A nagy 
létszámú levél létrehozásában nagy segítséget jelent (a tartalma mellett) a 
borítékcímkék elıállítása is. Természetesen a rendszer ezt is tudja, mind a 
tanulók, mind az általános iskolák vonatkozásában (10*3 darab levélcímkét, A4-
es laponként).  


