
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a központi felvételi eljárás ügyviteli eljárása során a 

kapcsolattartás lehetőség szerint elektronikus úton történik.  

Vizsganap: 2022. január 22. szombat 10 óra  

A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel. Az 

időhosszabbítással dolgozó diákok 30 -30 perccel írhatnak tovább.  

Megjelenés 9.30-kor. A terembeosztást a bejárattal szemben elhelyezett 

hirdetőtáblán találják a diákok, kiknek személyazonosságuk igazolására 

fényképpel ellátott diákigazolványt vagy személyi  igazolványt kell magukkal 

hozni. A felvételi során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. 

számológép) nem használható, a feladatlapokat (a rajzoktól eltekintve) kék vagy 

fekete tintával kell kitölteni. A zavartalan munka és egészségünk megóvása 

érdekében a szülők gyermeküket csak a földszinti bejáratig kísérhetik.  

A járványügyi vészhelyzetre tekintettel kérjük a diákokat, hogy a vizsga 

lebonyolításának egyes részleteiben (érkezés, személyazonosság igazolása, 

segédeszközök ellenőrzése, feladatlap beadása) viseljenek maszkot , használják a 

kihelyezett kézfertőtlenítőket. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt nem 

kötelező, de ajánlott.  

1. pótnap: 2022. 01. 27. 14 óra 

Ez alkalommal azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző 

alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési 

nehézség) miatt nem tudtak részt venni az előző írásbelin. Esetükben írásbeli 

igazolást kérünk.  

2. pótnap: 2022.02.04. 14 óra 

Ezen a pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, 

akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba  

kerültek, továbbá egyéb, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 

tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak 

megjelenni. A részvételt elektronikus úton, írásban  annál a középfokú oktatási 

intézménynél kell kérelmezni, ahová a jelentkezést eredetileg benyújtották.  

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. 01.28 . 16 óra.  

A feladatlapok értékelése  

A dolgozatok javítása központi javítási és pontozási útmutató alapján országosan 

egységesen történik, tehát a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott 

helyszíne nem befolyásolhatja. Az egyes iskolák teljes felvételi vizsgáján belül az 

írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet, gimnáziumunkban a 

megszerezhető felvételi összpontszám 50 /75 %-át jelenti.  

A kiértékelt feladatlapok megtekintése  

Az Újbudai József Attila Gimnáziumban  

 vizganapon és 1. pótnapon írt, kijavított írásbel i dolgozatokat 



 2022. február 1-jén (kedden) 8-16 óráig  

 2. pótnapon írt, kijavított írásbeli dolgozatokat  

2022. február 9-én (szerdán) 8-16 óráig 

lehet megtekinteni. Megtekintéskor a vizsgázó a feladatlapok at lefényképezi, majd 

ezt követően minél gyorsabban elhagyja a megtekintés helyszínét.  

A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási -értékelési útmutatótól eltérő 

értékelés esetén  

 vizga- és 1. pótnapon írt dolgozatok estében: 2022. február 2-án 16 óráig  

 2. pótnapon írt dolgozatok estében : 2022 . február 10-én 16 óráig  

írásban észrevételt tehet az iskolában. A határidő elmulasztása esetén egy napon 

belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Ez utóbbi benyújtási határideje 

jogvesztő.  

Az eredmények közzététele  

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot  

 vizsga- és 1. pótnapon írt dolgozatok estében:  2022. február 1-jén (kedden) 

8 órától  

 2. pótnapon írt dolgozatok estében: 2022. február 9-én 8 órától  

 adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek. Az eredeti példányt a jelentkező megőrzi, 

annak fénymásolatait csatolja majd a középiskolai jelentkezési lapjaihoz. A 

másolat hitelesítése nem kötelező. A vonatkozó rendelet előírása szerint az 

értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg.  

A járványügyi vészhelyzetre tekintettel az értékelő lap hitelesített példányát az 

intézmény szkennelt formában, elektronikus úton is megküldheti a vizsgázónak.  

 

A központi írásbeli vizsga speciális vizsgakörülményeire vonatkozó szülői 

kérelmeket kivétel nélkül pozitívan bírálta el igazgató úr, az időhosszabbítás 

egységesen 30-30 perc tantárgyanként.  


