
Tisztelt Szülők! Kedves felvételiző Diákok! 

 

Néhány hasznos tudnivaló a központi felvételi vizsgák menetéről: 

A központi írásbeli vizsgák időpontjai  

A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi 

időpontokban kell megszervezni:  

– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János 

Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 23-án 10 órától,  

– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, 

valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2021. január 28-

án 14 órától.  

- Második pótló írásbeli vizsga ideje: 2021. február 5. 14 óra – bővebb információ lásd: 

Melléklet 1.  

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

tudtak részt venni. 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.  

 

A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – 

diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal! 

 

A terembeosztás – hogy melyik tanuló melyik teremben írja a felvételi vizsgát – a vizsga 

reggelén az iskola alulájában megtekinthető.  

A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi 

hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedések  

1. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek. (Lásd intézményi 

honlap) 

2. A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben nem csoportosulhatnak, hanem a 

legrövidebb úton és idő alatt elfoglalják kijelölt helyüket a megfelelő vizsgateremben.  

3. Minden vizsgahelyszínen biztosítjuk a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek 

használata fontos a fertőzések megelőzése érdekében.  

4. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozzuk max. 10 főre.  

5. A feladatlap csomagok összeállítása után, a kiszállítási eljárás során a feladatlapok 

biztonságos felhasználásához szükséges várakozási idő már bizonyosan eltelik, így a feladatlap 

csomagok a mérés eljárásrendjében foglalt időpontban biztonságosan felbonthatók. Így a 

tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.  



6. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök 

ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a 

személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos 

távolság megtartásával.  

7. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a felügyelő tanárok számára kötelező, a 

vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező.  

8. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor a helyi sajátosságoknak megfelelő 

intézkedésekkel biztosítjuk, hogy annak során csoportosulás, sorállás ne alakuljon ki.  

9. A vizsgázók a vizsgadolgozat leadása után sem csoportosulhatnak, hanem a legrövidebb úton 

és idő alatt elhagyják a vizsga helyszínét, épületét.  

 

A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés és 

fellebbezés lehetősége  

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője a járványügyi 

helyzetre tekintettel 2021. február 1. 8.00-16.00 óra között szkennelt formában 

elektronikus úton kapja meg! 

Kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén –a szülő az 

értékelésre észrevételt tehet. 

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

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – azaz 2021. február 2. 16.00 óráig 

– írásban adhatja le vagy emailben az igazgato@kfgz.sulinet.hu email címen, vagy az iskola 

portáján személyesen. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy 

napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje 

jogvesztő.  

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. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is 

fenntartja korábbi észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés 

kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak 

címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

fellebbezést nyújthat be. A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt 

igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó dokumentumokkal 

együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben 

elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel 

benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, 

valamint postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és 

elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos 

jogorvoslati jogát.  
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A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az 

Értékelő lapon állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem 

kérhető.  

A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele  

A központi írásbeli vizsga eredményéről 2021. február 8-án közvetlenül tájékoztatjuk a 

vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával, valamint az intézményvezető vagy az általa kijelölt személy aláírásával 

hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadjuk. Az értesítés a Hivatal által meghatározott 

módon, azaz kizárólag az Értékelő lapon történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja 

majd be felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános 

felvételi eljárásban. 

 

Általános információk a feladatlapokról 

A felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli 

vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-

50 pontot szerezhetnek. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.  

A magyar nyelvi feladatlapokról  

A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a 

tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel 

kell rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, 

szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. A feladatok tehát a korábbi 

évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a nyelvtani ismeretanyag 

reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének színvonalát és az alapvető 

gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, tömörítés, 

következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi 

szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tízedik feladat önálló szövegalkotást 

kíván a tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell 

fogalmazniuk. A fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez 

évfolyamonként eltérő) az alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli 

követelményeknek is meg kell felelnie.  

A matematika feladatlapokról  

A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez 

kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként 

szolgálnak a feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok 

megoldásának folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A 

feladatmegoldás sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a 

feladatmegoldó készség, a problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a 

szabálykövetés, a koncentráló képesség, vagyis a figyelem összpontosítása és tartóssága. 

Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő szintű írásbeli kommunikáció is. 

Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, követhető írásos rögzítése.  



Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök  

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

színű tintával kell elkészíteni.  

- Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.  

- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, 

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

 

A központi írásbeli vizsgák időigénye  

A 6 évfolyamos gimnáziumok, valamint a 9. évfolyamra történő beiskolázás írásbeli vizsgáit a 

központilag kiadott, egységes követelményeket tartalmazó magyar nyelvi és matematikai 

feladatlapok alapján, országosan egységes eljárásrend szerint szervezzük. Mindkét korcsoport 

számára külön feladatlap és javítási-értékelési útmutató készül.  

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc 

szünetet kell tartani. A feladatlapokra vonatkozóan tájékoztató található a www.oktatas.hu 

honlapon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Tájékoztató felvételizőknek/Aktuális 

beiskolázási időszak (2020/2021. tanév) menüpontban. 

 

 


