
 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA – 2022. 

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2022. január 22., 10:00 

Az írásbeli vizsga lebonyolítási rendje: A vizsga 2x45 percet vesz igénybe. A két 

feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. Először a magyar nyelvi, majd a 

matematikai feladatlapot oldják meg a tanulók. 

1. pótnap 2022. január 27., 14:00 

2. pótnap 2022. február 04., 14:00 

(A pótnapon a vizsgázó csak alapos indokkal alátámasztott írásos kérelemmel vehet részt.) 

Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése: 2022. január 22-én 

09:30-ra 
Legkésőbb 9.30-ra érkezés az iskola megadott bejáratához (a 
vizsgabehívóban szerepel a bejárat száma, amelyen a vizsgázó 
beléptetése történik). 

09:30 – 10:00 

Érkezés a vizsgatermekbe.  

A vizsgához kapcsolódó adminisztráció, és a tanulók tájékoztatása 
arról, hogy mikor és hol tekinthetők majd meg az értékelt dolgozatok, 
valamint hol vehetők át az értékelőlapok. 

10:00 – 10:45 Magyar nyelvi feladatlapok kitöltése. 

10:45 – 11:00 Szünet. 

11:00 – 11:45 Matematika feladatlapok kitöltése. 

Fontos tudnivalók: 

- Minden vizsgázó hozzon magával személyazonosításra alkalmas fényképes 

okiratot (személyi igazolványt vagy diákigazolványt) és az oktatási azonosítót 

igazoló dokumentumot. Személyazonosításra alkalmas fényképes okirat nélkül 

a vizsga nem kezdhető meg! 

- Az írásbeli vizsga során a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy 

fekete tintával kell elkészíteni. 

- A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

- A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) 

kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. Kivéve, akik erről 

érvényes szakértői véleménnyel és határozattal rendelkeznek (SNI, BTMN). 

- A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók számára a szülői kérelem, és az érvényes szakértői 

vélemény alapján időhosszabbítást biztosítunk, amelyről külön határozatot küldünk.  

- A termekben a mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban a tanári asztalokon kell 

elhelyezni. 

 

 



 

Járványügyi helyzet biztonsági előírásai: 

- Minden vizsgázó hozzon magával maszkot, melynek viselése a beleptetéskor, a 

folyosókon és minden interperszonális helyzetben kötelező, a feladatlap kitöltésekor 

kötelező. 

- Be- és kiléptetéskor a csoportosulás elkerülése érdekében 3 bejáratot vesznek 

igénybe a vizsgázók. Kérjük, hogy különös figyelmet fordítsanak arra, hogy melyik 

bejáratot jelöltük ki a vizsgázó számára.  

- A gyülekezéskor és az épület elhagyásakor is tilos a csoportosulás, a másfél méter 

távolság betartása mindenki számára kötelező. 

- A vírushelyzetre való tekintettel a szülők számára nem tudunk lehetőséget 

biztosítani arra, hogy a vizsga megkezdése előtt, valamint a vizsgák ideje alatt az 

épületben tartózkodjanak. Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

- Felhívjuk a tanulók és a szülők figyelmét, hogy a biztonsági előírások és járványügyi 

szabályok betartása mindenki számára kötelező érvényű! 

A 2022. január 22-én írt, kijavított felvételi vizsgadolgozatokkal 

kapcsolatos fontos információk 

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésének ideje:  

- 2022. január 28., péntek, 08:00 – 16:00 óráig az iskola 4/A. termében. 

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

képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról fényképezőgéppel vagy 

elektronikus úton másolatot készíthet, kérésére másolatot készíthetünk. 

- A kijavított vizsgadolgozatok értékelésével kapcsolatos írásos észrevételek 

benyújtási határideje: 2022. január 31., 16:00 óráig az intézmény igazgatója 

számára. 

- 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, 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. A dokumentumok megküldésére 

vonatozóan részletes eljárásrendet juttatunk el az intézményekhez az Adafor 

programon keresztül. 



 

- 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. 

Értékelőlapok átvétele 

2022. január 28. (péntek), 08:00-16:00 óráig az intézmény aulájában a kijavított 

vizsgadolgozatok megtekintésének napján. 

Az értékelőlapokat az iskola nem postázza, a tanuló vagy a szülő, illetve írásbeli 

meghatalmazottja veheti át – írásbeli meghatalmazás átadásával. 

 

A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lapok 

másolatát technikumba történő jelentkezés esetén kérjük a felvételi 

jelentkezési laphoz csatolni. 

 

  



 

1. pótnap: 2022. január 27., 14:00 

Az 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, 

igazolással alátámasztott kérelmet 2022. január 24. 16:00 óráig kell benyújtania abba az 

intézménybe, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották. A kérelmet elektronikus úton is 

benyújthatják a titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu e-mail címre. 

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésének ideje:  

- 2022. január 28., péntek, 08:00 – 16:00 óráig az iskola 4/A. termében. 

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

képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról fényképezőgéppel vagy 

elektronikus úton másolatot készíthet, kérésére másolatot készíthetünk. 

A kijavított vizsgadolgozatok értékelésével kapcsolatos írásos észrevételek 

benyújtási határideje: 2022. január 31., 16:00 óráig az intézmény igazgatója számára. A 

határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

2. pótnap: 2022. február 04., 14:00 

A második pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, 

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. 

Ezen vizsgázók 2022. január 28. (péntek) 16 óráig elektronikus úton 

(titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu), vagy írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó 

részvételi szándékukat abban az intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket 

benyújtották. 

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapjának eredményéről közvetlenül 

tájékoztatjuk a vizsgázókat. 

A kijavított vizsgadolgozatok megtekintésének ideje és az értékelő lap átadása: 

- 2022. február 09., szerda, 08:00 – 16:00 óráig az iskola 4/A. termében. 

A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a 

vizsgaszervező intézmény legkésőbb 2022. február 10. 16:00 óráig fogadja. A határidő 

jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2022. február 14. 

napjáig kell elbírálnia.  
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