
Tájékoztató a központi felvételivel kapcsolatban 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! 

2023. január 21-én minden felvételiző tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 

perccel – legkésőbb 9:30-ig - legyen szíves megjelenni. A felvételi vizsga 

helyszínéül szolgáló tantermek megközelítésénél az iskola valamennyi bejáratát 

igénybe vesszük, ezért a gyülekezés helyéről a tanulók a felvételi vizsgát 

megelőző napokban a honlapról tájékozódhatnak. Minden tanuló feltétlenül 

hozzon magával személyazonosítására alkalmas igazolványt (diákigazolványt 

vagy személyi igazolványt)! A felvételi vizsga zavartalan lebonyolítása 

érdekében megkérjük a szülőket, hogy az iskola épületébe nem lépjenek be!  

A vizsgán mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli vizsgákon 45 perc 

alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldani, a két rész között 15 perc szünet 

lesz.  

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék 

vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 

szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.  

Azok a tanulók, akik az írásbelin alapos ok miatt nem tudnak részt venni, pótló 

írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14 órától tehetnek. A hiányzás okáról 

igazolást kell benyújtani. A vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott 

írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli 

vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, 

minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a szülők 2023. január 27-ig a 

jelentkezési lapon megadott e-mail címre beszkennelve megkapják, illetve a 

gimnáziumban az iskola képviselőjének jelenlétében megtekinthetik, azokról 

kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot 

készíthetnek. 

A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a vizsgázó és 

szülője az értékelésre észrevételt tehetnek a megtekintést követő első munkanap 

(2023. január 30.) végéig, tizenhat óráig. A szülő az észrevételt írásban adhatja 

le a vizsgaszervező intézményben, illetve amennyiben az elektronikus 

űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül elektronikusan 

továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. 



A központi írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2023. február 10-ig a 

vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, 

melyeket 

 több, az adott iskolából jelentkező tanuló esetén az iskolákba, illetve  

 ahonnan csak 1-1- tanuló jelentkezett, ott a tanuló lakására küldünk ki.  

A felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói a vizsga napján 13 

órától megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon.  

Minden információ a felvételi vizsgával kapcsolatban megtalálható: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozepfoku_felve

teli_eljaras_informacioi 

Minden felvételiző tanulónak sok sikert kívánunk! 

 

        Az intézmény vezetése 
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