
 Központi írásbeli vizsgák 

eljárásrendje _ 

 

Eljárásrend Időpontok Tudnivalók 

Központi írásbeli vizsga 

 

Külön értesítést nem küld 

az iskola, a terembeosztás 

az aulában lesz elhelyezve, 

illetve a felügyelő tanárok 

segítik a diákokat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. január 22. (szombat)  

10:00 óra 

 

A vizsga menete:  

 

Érkezés/Beléptetés: 9:30-tól 

9:30 – 10:00 

 a vizsga megkezdése előtti 

szükséges teendők 

elvégzése: 

személyazonosítás, a 

vizsga menetének 

ismertetése, tájékoztató, 

tájékoztató lapok átvétele 

stb. 

10.00 – 10.45 

 írásbeli vizsga magyar 

nyelvből 

10.45 – 11.00 szünet 

11.00 – 11.45 

 írásbeli vizsga 

matematikából 

 

 

Szükséges: 

 

A tanulóknak a központi 

írásbeli vizsgára 

személyazonosításra 

alkalmas igazolványt – 

diákigazolványt vagy személyi 

igazolványt – kell magukkal 

hozni. A magyar nyelvi 

feladatlapok kitöltéséhez 

segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok 

kitöltéséhez rajzeszközökön 

(vonalzó, körző, szögmérő) 

kívül más segédeszköz (pl. 

zsebszámológép) nem 

használható. A dolgozat 

megírásakor a rajzokat 

ceruzával, minden egyéb 

írásbeli munkát kék vagy 

fekete színű tintával kell 

elkészíteni. 

Az SNI tanulókat külön 

határozatban értesítjük a 

használható segédeszközökről 

és a többletidő mértékéről. 

 

A vizsgán semmilyen 

elektronikus eszköz (pl. 

mobiltelefon, okosóra, Tablet) 

nem használható, azokat 

kikapcsolt állapotban a 

vizsgázók a táskájukban 

helyezik el. 

 

A vizsga lebonyolítása a 

járványügyi intézkedések 
betartásával történik: 

maszkhasználat, távolságtartás, 

ülésrend kialakítása. 

A tanulóknak a bejáratnál 

elhelyezett hőkapu belépéskor 

testhőmérsékletet mér. Mind 

belépéskor, mind a 

tantermekben biztosított a 

kézfertőtlenítő használata. 



 

A maszk használata a 

közösségi terekben (aula, 

folyosó, mellékhelyiség) 

kötelező, a vizsga megírása 

alatt a vizsgázók számára 

javasolt. 

 

A szülők és a hozzátartozók az 

iskola bejáratáig kísérhetik a 

felvételiző diákokat. 

 

Kiértékelt írásbeli 

dolgozatok megtekintése és 

Értékelő lapok átadása 

2022. január 26-án (szerdán) 

8:00 – 16:00 óra között 

A kijavított dolgozatok 

megtekintésekor a vizsgázó a 

feladatlapokról kézzel vagy 

elektronikus úton másolatot 

készíthet, ill. költségtérítés 

ellenében a dolgozatról 

fénymásolat kérhető. Az 

Értékelő lapok is ekkor 

vehetők át. 

 

Az Értékelő lap hitelesített 

példányát a vizsgaszervező 

intézmény szkennelt formában, 

elektronikusan is megküldheti 

a vizsgázónak, ha azt 

előzetesen írásban jelezte a 

krudy@krudy.gyor.hu e-mail 

címen. 

 

A vizsgázó és szülője - 

kizárólag a hivatalos javítási-

értékelési útmutatótól eltérő 

értékelés esetén - az értékelésre 

írásban észrevételt tehet, amit 

2022. január 27-én 16:00 
óráig adhat le a 

középiskolában. 

 

1. pótló központi írásbeli 

felvételi 

2022. január 27-én 14:00 óra 

  

Pótló központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervezünk 

azon jelentkezők számára, akik 

az előző írásbeli vizsgán alapos 

ok (pl. egészségügyi okok-

orvosi igazolással) miatt nem 

tudtak részt venni.  

 



2. pótló felvételi 2022. február 4-én 14:00 óra A központi írásbeli vizsga 

második pótnapján kérelemre 

kizárólag azok a vizsgázók 

vehetnek részt, akik igazoltan 

COVID – 19 fertőzésben 

szenvedtek, vagy igazoltan 

házi karanténba kerültek 

továbbá egyéb rendkívüli, 

önhibájukon kívül eső 

elbírálhatatlan ok folytán sem a 

tanév rendje szerinti központi 

írásbeli vizsgán , sem annak 

pótnapján nem tudtak 

megjelenni.  

A kérelmet annál a középfokú 

intézménynél kell a 

jelentkezőnek kérelmeznie, 

ahová a jelentkezését 

eredetileg beadta.  

A kérelem benyújtásának 

határideje 2022. január 28. 

napja 16 óra. 

 
 

 

 

 

 

 

 


