
TÁJÉKOZTATÓ A 2022. ÉVI KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELIRŐL 

 

A 9. évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 22-én 10 órától kerül sor a magyar és 

11.00 órától a matematika írásbeli megírására. 

 

A tanulók a napokban az értesítést megkapják, amelyben az időpont, a tanterem és a 

megtekintés dátuma szerepel. 

9.30-tól biztosítjuk az épületbe történő belépést, a csak matematikából írók számára csak 

10.50-től, miután a csak magyarból írók elhagyták az épületet. 

A diákoknál legyen: 

- személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum 

- a behívó 

- kék tollak, ceruza, matematikából szerkesztő eszközök is 

- uzsonnát hozhatnak, hiszen a két írásbeli között 15 perc szünet lesz. 

 

A járványügyi szabályoknak megfelelően szerveztük meg a vizsgákat, kérjük, ezeket 

tartsák be: 

 az intézménybe a szülők nem jöhetnek be 

 a tanulók két irányból léphetnek be: akik a B épületben írnak, ők a gimnázium hátsó 

kapuján jöjjenek be az egyirányú utca felől, az A épületbe a belépés a főbejáraton 

történik 

 belépéskor hőmérőzés (hátul kézi hőmérővel, elöl falra rögzített csukló vagy homlok 

hőmérővel), és kötelező a lábtörlés, valamint a kézfertőtlenítés 

 kötelező a maszk használata 

 kérjük, hogy papír zsebkendő, egyéni kézfertőtlenítő és nylonzacskó a saját hulladéknak 

legyen a tanulóknál, amit kimenetkor a bejárati szemetesben kell elhelyezni 

 kilépés az intézményből a belépés helyén történik. 

         

A pótló írásbeli vizsgát a 9. évfolyamra jelentkezők számára 2022. január 27-én 14 órától 

tartjuk. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

– hivatalos igazolással bizonyítva – nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, 

minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

Amennyiben a tanuló egyik napon sem tud megjelenni, és ezt orvosi igazolással alátámasztják, 

akkor február 4-én 14.00-től van még egy pótlási lehetőség. 

A pótló vizsga engedélyezését annak az intézménynek a vezetőjénél kell kezdeményezni 2021. 

01. 28-án 16.00 óráig, ahová az írásbelire benyújtotta a jelentkezését a tanuló. 

  

A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása:  

- Az első időpontban megírt dolgozatok megtekintése 2022. 01. 28-án történik a 

gimnázium B25 termében 8.00-16.00 között,  ahol lefotózható a dolgozat, és azonnal el 

kell hagyni az épületet. Az OH honlapjára a javítási útmutatók már a megírást követő 

órákban felkerülnek, és összevethetők a megírt dolgozattal. 

- Kérjük, előzetesen jelentkezzenek be időpontra, hogy ne kelljen sorban állni. 

- A  pótnapon írt dolgozatok február 4-én, a 2. pótnapon írt dolgozatok pedig február 

9-én lesznek megtekinthetők 8.00-12.00 között. 

- A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által 

meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, 



azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot 

készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 

esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre 

állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni.  

 

- A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2022.01.31., ill. 

2022. 02. 07. és 02. 10.) - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására 

nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. 

Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az utolsó határidő viszont jogvesztő, ott 

nincs lehetőség igazolási kérelemre. 

- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, 

az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon 

belül írásban közli az észrevételt tevővel legkésőbb 2022. 02. 15-ig. 

- Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi 

észrevételét, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) bekezdése 

szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve - 3 napon belül – írásban közli a vizsgát 

szervező iskolával, azaz a fellebbezést a vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő 

elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs.  

- Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül 

megküldi az OH-nak.  

- Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton 

(elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és 

a fellebbezést benyújtónak. 

 

A tanulók értesítése a központi írásbeli vizsga eredményéről 

 Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által kiadott, a vizsga 

részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az 

igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített – Értékelő lapon, a tanév 

rendjében meghatározottak szerint 2022. február 7-ig emailben tájékoztatja a vizsgázókat. 

A feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló 

nevére kiállított Értékelő lapot a Közfelvir program segítségével állítjuk elő egyetlen eredeti 

példányban, mert a későbbi jelentkezéshez – ha az iskola kéri – a diák annak másolatát 

csatolhatja. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető.  

Az egyes iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő 

súllyal szerepelhet, ezt a felvételi jelentkezésnél majd vegyék figyelembe. 

 

Szóbeli felvételit intézményünk nem szervez. 

 

Jelentkezés a középfokú intézményekbe: 2022. 02. 18-ig az általános iskolában kitöltött 

jelentkezési lappal. 

 
További információk: 

az Oktatási Hivatal honlapján:www.oktatas.hu   jobboldali menüsor: középfokú felvételi eljárás 

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


