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A központi írásbeli felvételi lebonyolítása a 
16/2020. EMMI határozat, valamint az EMMI 

biztonsági előírásai alapján történik.



A gimnázium megközelítése, parkolás

1. A felvételiző diákoknak legkésőbb 9.30-ra meg kell érkezniük a gimnáziumba.

2. A belépés a következők szerint történik: 

4. évfolyamos diákok az Osváth Gedeon utcáról nyíló gazdasági bejáraton 
keresztül közelíthetik  meg az épületet.

Parkolási lehetőség: az Osváth Gedeon utcában és a térképen megjelölt 
helyszínen lehetséges.

8. évfolyamos diákok a Régész utca felőli főbejáraton léphetnek be a 
gimnázium épületébe. 

Parkolási lehetőség: a Régész utcán és a Podmaniczky utcában, valamint a 
térképen megjelölt helyszínen lehetséges.





Belépés a gimnázium épületébe

Az épületbe csak a felvételiző diákok léphetnek be!

 Szülők az épület bejáratáig kísérhetik gyermekeiket!

Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor is tartsák be a kellő távolságot!

Belépés az intézmény épületébe csak testhőmérséklet mérést és 

kézfertőtlenítést követően, szájmaszkban lehetséges!

A felvételizőket végzős diákjaink kísérik el a kijelölt tanterembe.

Az írásbeli befejezése után a diákok ugyanazon a kijáraton keresztül 

hagyják el az iskola épületét és területét, ahol a belépés történt.



A vizsga lebonyolítása

A terembeosztást 2021. január 20-án feltesszük az iskola honlapjára.

Minden vizsgateremben max. 10 fő vizsgázó van beosztva.

A szabad padokra, ill. az ablakpárkányra helyezhetik a diákok a 
táskájukat, kabátjukat.

A vizsgaasztalon csak a szükséges segédeszközök lehetnek! (kék színű, 
nem radírozható toll, matematika esetén ceruza, körző, vonalzó)

Mivel a termekben keveredhetnek a különböző iskolákból érkezett 
tanulók, ezért lehetőség szerint kérjük az írásbeli ideje alatt is a 
szájmaszk használatát!



Az írásbeli kezdete előtti tájékoztató során minden 4. évfolyamos diák, aki 
nem az általános iskolánk tanulója, emailben kap tájékoztatást az egyéni 
jelentkezés menetéről. 

A tájékoztatót az iskola honlapján is közzétesszük, várhatóan január 18-án.

Az előírásoknak megfelelően egyéb, a vizsgával kapcsolatos tájékoztató 
elhangzását követően a diákok aláírásukkal igazolják, hogy meghallgatták az 
információkat.

A két vizsgarész között 15 perc szünet lesz, ekkor a csoportosulások 
elkerülése érdekében csak mosdóba, illetve szellőztetés idejére közvetlenül a 
terem elé mehetnek ki a diákok.

2. vizsgarész befejezése után (11.45 után) a diákok azon a bejáraton hagyják 
el az épületet, ahol bejöttek az épületbe.

Időhosszabbítással rendelkező tanulók a vizsgát 12.25-kor fejezik be.



Betegség, karantén esetén…

Amennyiben betegség vagy karantén miatt nem tud megjelenni a diák január 
23-án a vizsgán, kérjük azt lehetőség szerint telefonon jelezzék a 28/400-611 
telefonszámon. 

Az orvosi igazolással lehetőség van pótfelvételi megírására 2021. január 28-
án, csütörtökön 14 órától. Ez esetben 13.30-ra kell megjelenni a 
gimnáziumban az előzőekben leírtaknak megfelelően. 

Az orvosi igazolást mindenképp hozza magával a tanuló!

Azok számára, akik mindkét vizsganapon önhibájukon kívül nem tudnak 
megjelenni (betegek voltak, vagy hivatalos karanténban kellett lenniük), a 
rendelet lehetővé teszi, hogy az iskola igazgatójának benyújtott kérelmük 
alapján, február 5-én 14 órától pótolják a dolgozatot.

A február 5-i pót írásbelire való írásos kérelem benyújtásának határideje 
2021. január 29. 16.00 óra. 



A javított dolgozatok megtekintése
A január 23-án és 28-án írt dolgozatok megtekintésének időpontja: 

2021. Január 29. péntek, 8.00-16.00 óra között.

Az esetleges február 5-én írt dolgozatok megtekintése február 10-én lehetséges.

A fenti időpontokban adjuk át az eredménylapokat is. 

Minden vizsgázó diák dolgozatát 1 fő tekintheti meg. (Amennyiben nem közvetlen 
hozzátartozó tekinti meg a dolgozatot, akkor írásbeli meghatalmazottja megteheti 
ezt.) 

A megtekintésnél is érvényesek a beléptetésnél alkalmazott előírások 
(testhőmérséklet mérése, kézfertőtlenítés, szájmaszk használata kötelező).

A teremben maximum 6 fő tartózkodhat egyszerre!

A dolgozatról fotó készíthető.

Amennyiben észrevételük van a dolgozat javításával kapcsolatban, azt legkésőbb 
február 1-jén 16 óráig tehetik meg (február 10-én történt megtekintés esetén február 
11-én 16.00 óráig).


