
 
Központi felvételi írásbeli vizsga 2022 

Gyakorlati tájékoztatás 

Írásbeli vizsga 
Időpontja: 2022. január 22. (szombat)  

1. 10.00–10.45: magyar nyelvi feladatlap megoldása 
2. 10:45–11:00: 15 perc szünet 
3. 11:00–11:45: matematika feladatlap megoldása 

Belépés az iskolába 
 Ön az iskolánk honlapján található lekérdező alkalmazással előre megtudhatja, melyik teremben 

lesz a vizsgája, és melyik bejáratunkon léphet be a vizsga előtt. 
 A terembeosztás a kijelölt bejáratnál is, illetve a teremajtókon is ki lesz függesztve. 
 Az iskolában, a vizsgatermeken kívüli tartózkodás során a maszk-viselés, valamint 

belépéskor a kézfertőtlenítés kötelező. 
 Szülők, felnőtt kísérők NEM léphetnek be az iskola területére (így az iskolaudvarra sem). 

Gépjárművel érkezőknek NEM tudunk parkolást biztosítani. 
 A vizsgázók a két vizsgadolgozat közötti 15 perces szünetben nem hagyhatják el a vizsgaterem 

folyosóját. 
Kérjük a vizsgázókat, hogy 9:45-ig érkezzenek meg, és helyüket 10 perccel a dolgozatírás előtt foglalják 
el a kijelölt vizsgateremben. Dolgozatírás alatt a vizsgázók mobiltelefonjaikat kötelesek kikapcsolni! 
A diákok a vizsgateremben személyi igazolvánnyal/diákigazolvánnyal igazolhatják 
személyazonosságukat. Minden vizsgázó hozzon magával jól működő, kék tintás tollat (2 db)! 

 A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 
 A matematika feladatlap kitöltéséhez a saját rajzeszközön (ceruza, vonalzó, körző, szögmérő) kívül 

más segédeszköz (pl. számológép) nem használható. 
A feladatlapokra vonatkozóan részletes tájékoztatás található az Oktatási Hivatal honlapján a vizsga 
napján 13:00 óra után. 

Értékelt vizsgadolgozatok lefotózása és az Értékelő lap átvétele 
A jan. 22-én megírt, kijavított vizsgadolgozatok oldalainak személyes lefotózására, valamint az 
Értékelő lapok személyes átvételére 2022. január 27. csütörtökön 8:00-16:00 óráig iskolánk 
dísztermében lesz lehetőség, a következők szerint: 

 szülői időpont-regisztrálás szükséges: az esetleges hosszas várakozást elkerülendő, iskolánk 
honlapján 2022. január 22. délutántól a fentebb említett lekérdező alkalmazásban a szülőnek 
lehetősége lesz az ott megadott határidőig előzetes időpont-foglalásra (óra, perc). 

 Belépés az iskola Virág Benedek utcai bejáratán. Felvételizőnként csak két személy jöhet 
be az intézmény területére (pl. tanuló és szülője, vagy csak a két szülő). Benntartózkodás 
során – mely max. 15 perc lehet - végig maszk-viselés (javasolt orvosi maszk alkalmazása), 
továbbá a belépéskor kézfertőtlenítés kötelező. 

 A dolgozatok lefényképezésére, valamint az Értékelő lap egy, eredeti példányának átvételére 
kizárólag a tanuló és/vagy szülője (törv. képviselője) jogosult, akiknek minden esetben igazolniuk 
kell személyazonosságukat és alá kell írniuk az átvételi elismervényt. 

 A benn tartózkodás során a telefonálás nem megengedett! 

A vizsgával, a kapcsolódó járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos további, 
részletes információk az Oktatási Hivatal honlapján található: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolaza
s_rendje 

Minden vizsgázónak szép eredményeket kívánunk! 

http://padanyi.uni-pannon.hu/x_felvbetek.php
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
http://padanyi.uni-pannon.hu/x_felvbetek.php
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje

