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Kedves felvételiző Diák!  

 

A központi írásbeli felvételi megírásáról, annak szabályairól, a kijavított dolgozat megtekintéséről és a 

végleges eredményt mutató Értékelő lap átvételéről a következő tájékoztatást küldöm: 

 

1. A felvételi vizsga  

       időpontja 2023. január 21. (szombat) 10 óra 

 Kérem, 9 óra 25 percig érkezzél meg az iskolába! A gyülekező az aulában, illetve a 

színházteremben lesz, 9 óra 25 perckor a vizsga megírására kijelölt terembe kell menned. A 

téged elkísérő szülő vagy hozzátartozó a színházteremben tartózkodhat az írásbeli vizsga 

megírása közben vagy elhagyja az épületet. A szülő, hozzátartozó nem kísérheti el a vizsgázó 

tanulót a tanuló számára kijelölt terembe, illetve a magyar és a matematika vizsga közötti 15 

perces szünetben sem látogathatja meg a vizsgázó diákot. A terembeosztást az iskola honlapján 

(http://www.szkk-gyor.hu) 2023.01.17-től (keddtől) megtekintheted és a vizsga napján az 

iskola aulájában is elérhetővé tesszük.    

 Feltétlenül hozz magaddal az azonosításodra alkalmas, fényképpel ellátott igazolványt 

(diákigazolvány vagy személyi igazolvány vagy útlevél)! Ennek ellenőrzésére a vizsgateremben 

kerül sor 9 óra 30 perc és 10 óra között. 

 
2. A vizsgadolgozat megírására vonatkozó szabályok 

 

Az alábbiakban felsorolt szabályokról 9 óra 30 perc és 10 óra között még egyszer tájékoztatni 

fog a teremben felügyelő pedagógus: 

 

 A magaddal hozott okoseszközeidet (okostelefon, okosóra stb.) kikapcsolt állapotban le kell 

tenned a vizsgaterem tanári asztalára, és a matematika feladatlap megírása után kapod vissza. 

 A magyar nyelv dolgozat megírása 10 órától 10 óra 45 percig tart. (Kivéve azokat a kérelmet 

beadó tanulókat, akik erre vonatkozó határozatot kaptak iskolánktól.) 

 Ezt 15 perces szünet követi. A szünetben a termet természetesen el lehet hagyni, de a szintet 

nem! (1. emelet, földszint stb.) Az iskola épületét tilos elhagyni! 

 A matematika dolgozat megírása 11 órától 11 óra 45 percig tart. (Kivéve azokat a kérelmet 

beadó tanulókat, akik erre vonatkozó határozatot kaptak iskolánktól.) 

 A dolgozatot kék vagy fekete színű tollal kell kitöltened. A felvételi vizsga során – körzőn és 

vonalzón kívül - semmiféle segédeszköz nem használható. (Kivéve azoknak a kérelmet beadó 

tanulóknak, akik erre vonatkozó határozatot kaptak iskolánktól.) 

 

 

http://www.szkk-gyor.hu/


3. Megtekintés, Értékelő lap átvétele 

  

 Kedves Szülő, kedves Felvételiző! 

 

 A dolgozatok megtekintésére 2023. január 26-án (csütörtökön) lesz lehetőség 8 óra és 16 óra 

között, ekkor lehet a kijavított dolgozatokról fényképmásolatot készíteni. A fényképen lehet 

egyértelműen látni, hogy mit írt a tanuló, illetve mit javított piros színnel a javító tanár. 

 A felesleges várakozás elkerülése érdekében kérem, hogy foglaljon időpontot a kijavított dolgozat 

megtekintésére.  

A link 2023.01.23-án, hétfőn 12 órától lesz elérhető, kitölthető. 
 

Ha a vizsgázó vezetékneve A-K-ig betűvel kezdődik:  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fkQmM8_LYqm0u6uhN6mHISipa8CJNC7Kl0UUpamiU5Y/edit?usp=sharing 

Ha a vizsgázó vezetékneve L-Z-ig betűvel kezdődik: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DMye7BgJDV1VQVBRhsvhYfAsQFMVIGF35jdu6G1YG-U/edit?usp=sharing 
 

A linken elérhető excel tábla kitöltésével teheti meg a megtekintésre történő regisztrációt. 

Értelemszerűen írja be a vizsgázó tanuló nevét abba a cellába, abba az idősávba, ami az Ön számára 

alkalmasnak tűnik, illetve még szabad. (Vagyis üres, nem kiszínezett cella! Nem kell a felületen 

menteni, ez automatikusan megtörténik a beírással!) Közös érdekünk, hogy a 260 vizsgázó kijavított 

dolgozatát minden érintett személy a lehető legjobb körülmények között tekinthesse meg.  

 Ugyanezen időpontban (2023.01.26-án, csütörtökön) kerül sor a vizsga eredményét rögzítő 

„Értékelő lap” átadására is. Ezt a dokumentumot továbbra sem postázhatjuk, személyesen kell 

átvenni. (Lehet a tanuló, lehet a szülője, illetve bárki, aki a szülőtől származó írásbeli 

meghatalmazással rendelkezik.) 

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

az értékelésre írásban észrevételt tehet, amit 2023.01.27-én (pénteken) 16 óráig nyújthat be az 

iskola titkárságán. Az ehhez szükséges nyomtatvány az iskola honlapján, illetve az iskola titkárságán 

elérhető lesz.  Az észrevétel elbírálása 2023. február 2-ig (csütörtökig) megtörténik, ha szükséges 

új „Értékelő lapot” kiállítani, akkor ennek átvétele ugyanezen a napon 8 óra és 16 óra között történik 

meg.  

 

4. Pótló központi írásbeli felvételi vizsga 

Azon tanulók számára, akik a január 21-ei vizsgán alapos indok miatt nem tudtak részt venni és erről 

írásbeli igazolással rendelkeznek, 2023.01.31-én (kedden) 14 órakor pótló központi írásbeli vizsgát 

szervezünk. 

A pótló írásbelik megtekintéséről, értékeléséről személyesen fogjuk tájékoztatni az érintetteket. 

 

A központi írásbeli vizsga megírásához sok sikert és jó egészséget kívánok! 

      

       Győr, 2023. január 12. 

 

 

       Rémi Péter 
       intézményvezető   
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