A központi felvételi vizsgával kapcsolatos tájékoztató
1. A vizsga megírása
Érkezés, előkészületek
A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt –, valamint a vizsgabehívót kell magukkal hozni.
(A vizsgabehívót a jelentkezéskor megadott e-mail címre küldjük, illetve, aki jár előkészítőre,
annak személyesen adjuk át.)
A vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 10.00 órától.
A vizsga megkezdése előtt 30 perccel, legkésőbb 9.30-ig meg kell érkezni az iskolába.
Kérjük, ezt az időpontot szigorúan tartsák be annak érdekében, hogy a vizsgát nyugodt
körülmények között meg tudják kezdeni a gyerekek.
Az iskola udvarán megállító táblákkal alakítjuk ki a gyülekezési pontokat a szükséges távolság
betartásával.
A gyülekezés a terembeosztás szerint történik. A nagyobb csoportosulás érdekében 3 belépési
pontot alakítunk ki. A vizsgabehívón megtalálják a vizsga helyszíne oszlopban találják meg azt,
hogy a tanuló melyik teremben fogja írni a dolgozatát.
A gyülekezési pontokról főgimnazista önkéntes diákok kísérik a gyerekeket a megadott
tanterembe.
Gyülekezési pontok – A terem nevét keressék a megállító táblán!:
1. A főkapun belépve szemben a bejárat előtti területen:
6.a terme

6.b terme

7.a terme

7.b terme

8.a terme

8.b terme

11.a terme

11.b terme

2. A főkapun belépve jobbra a Németh László terem előtt:
12.a terme

12.b terme

5.a terme

3. Temető utcai kapun belépve a tornacsarnok előtti tér
9.a terme

9.b terme

10.a terme

10.b terme

Belépésnél hőmérsékletet mérünk és kézfertőtlenítőt kell használni.
Egy teremben maximum 10 tanuló írja a dolgozatát.
A járványügyi helyzetre tekintettel azt kérjük, hogy a gyermeket csak egy felnőtt kísérje el, s a
vizsga végére szintén egy felnőtt jöjjön érte 11.45-re.
A szülők az iskola épületébe már nem léphetnek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az önkormányzati rendelet értelmében az iskola bejáratától
számított 30 méteren belül kötelező a maszk használata.
A tanulóknak is viselniük kell a maszkot, azt a vizsga megírása közben a helyükön levehetik.
A gyerekek reggelizzenek meg, az iskola épületében büfé nem üzemel, innivalót, gyümölcsöt,
egyéb harapnivalót hozzanak magukkal.

A vizsga
A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc
szünetet tartunk. (A jelentkezéskor beadott szakértői vélemény alapján többletidőt kaptak,
akiket ez megillet, erről az érintettek határozatot kaptak.)
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül
más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy
fekete színű tintával kell elkészíteni.
Javasoljuk, hogy a tanulónál több – előzetesen kipróbált – toll legyen.

2. A kiértékelt dolgozatok megtekintése
A kiértékelt feladatlapok megtekintése: 2021. január 29. péntek 8 -16 óráig.
A tanuló vizsgabehívója tartalmazza a megtekintés pontos időpontját.
8 órától 30 perces időintervallumokban 10-10 tanuló szülője tekintheti meg a kiértékelt
vizsgalapokat.
(Kérjük, az időpontokat szigorúan tartsák be, hogy nagyobb csoportosulás ne alakulhasson ki a
megtekintés alkalmával, illetve elkerülhessük a hosszú várakozási időt a szabadban.
Amennyiben a megadott időpont semmiképpen nem megfelelő, telefonon jelezzék a
titkárságon.)
A megtekintés helyszínén, a Németh László teremben egyszerre 4 szülő tartózkodhat,
várakozni a terem külső bejáratánál, a szabadban lehet.
A megtekintésre íróeszköz nem vihető be.
A járványügyi előírásoknak megfelelően a dolgozat helyben nem tanulmányozható.
Képrögzítésre alkalmas eszközzel (okostelefon, fényképezőgép) le kell fényképezni, hogy azt
össze tudják vetni a javítókulccsal. A javítókulcs az Oktatási Hivatal honlapján a megírás
napján 13 órától elérhető.
Amennyiben képrögzítésre alkalmas eszköz nem áll rendelkezésükre, a megtekintést felügyelő
tanárnál ezt jelezzék! Ebben az esetben a titkárságon készítünk fénymásolatot vagy
szkenneljük, és e-mail-ben továbbítjuk a dolgozatot.

3. Észrevételezés
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén
észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (február 1. hétfő) – 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.
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 (február 4éig) írásban közli az észrevételt tevővel.
Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi
észrevételét, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés
benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs.
Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy
munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt
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 az észrevételt tevőnek.

4. Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete
A központi írásbeli vizsga eredményéről az iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes
eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy
az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – tájékoztatja a vizsgázókat
2021. február 8-áig.
Az Értékelő lapot elektronikus úton továbbítjuk a jelentkezéskor megadott e-mail címre.
A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját, és vesz részt az
általános felvételi eljárásban.
A jelentkezési laphoz az Értékelő lap másolatának csatolása elegendő.

5. Mi a teendő, ha a gyermek beteg, illetve karanténban van január 23-án?
A)
Pótló írásbeli vizsgát tehet 2021. január 28-án 14 órától.
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.
B)
2. pótnap: február 5-én 14 órától
Kérelemre kizárólag azok a tanulók vehetnek részt a 2. pótnap vizsgáján, akik igazoltan
COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá
egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti
központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a
vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre az
intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.
A második pótnapon való részvételt az iskolánál kell kérelmezni, a kérelem
benyújtásának határideje 2021. január 29. 16 óra.
A 2. pótnapon megírt dolgozatot 2021. február 9-éig kiértékeljük, február 10-én biztosítunk
lehetőséget a megtekintésre, észrevételezésre február 11-én 16 óráig van lehetőség. A határidő
jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.
Az eredményről a vizsgázót közvetlenül tájékoztatjuk.

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi
írásbeli vizsgát.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az www.oktatas.hu oldalon a Felvételi a középfokú iskolákban a
2020/2021. tanévben cím alatt további részletes információkat olvashatnak a középfokú
felvételi eljárás menetére vonatkozóan.
Budakeszi, 2021. január 7.
Iskolavezetés

