
Központi írásbeli felvételi 2023 

 

A központi írásbeli vizsga 2023. január 21-én 

10.00 órától lesz, melynek időtartama 45-45 perc, 

közben 15 perc szünet, a különleges bánásmódot 

igénylő tanulók a számukra határozatban foglalt 

többlet idővel rendelkeznek. Iskolánkban csak a 8. 

osztályosoknak szervezünk központi felvételit. 

Kapunyitás 9.30-kor. A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára 

személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi 

igazolványt – kell magukkal hozni.  

 

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.  

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön - vonalzón, körzőn, 

szögmérőn - kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.  

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy 

fekete színű tintával kell elkészíteni. A Különleges bánásmódot igénylő tanulók a 

számukra határozatban foglalt segédeszközöket használhatják. 

A feladatlapok összeállítására vonatkozóan részletes tájékoztató található a 

www.oktatas.hu  honlapon. 

A vizsga dolgozatainak javítása a Hivatal által kiadott javítási-értékelési útmutató 

alapján történik. A feladatlapokat és a javítási-értékelési útmutatókat legkésőbb a 

vizsga napját követő napon a Hivatal a honlapján közzéteszi. 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintésére 2023. január 

27-én 8:00-16:00 óra között lesz lehetőség. A dolgozatokról kézzel vagy 

elektronikus úton (pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal) másolat készíthető, és – 

kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az 

értékelésre észrevétel tehető. 

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig, tehát 2022. január 30.-

http://www.oktatas.hu/


án 8:00-16:00 óra között írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben, illetve 

amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül 

elektronikusan továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. A határidő 

elmulasztása 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. 

A jogszabály arra nem ad lehetőséget, hogy a tanuló által megoldott, a középiskola 

által kijavított feladatlapot vagy annak fénymásolatát a felvételi eljárásban érintett 

másik középfokú iskola bekérje és felülvizsgálja, újra értékelje. 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező 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 – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2022. február 7-

ig.  

A pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától kell megszervezni.  

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. A pótló írásbeli 

vizsgát is csak az az intézmény szervezheti meg a tanuló számára, amely 

intézményben a központi írásbeli vizsgára jelentkezett.  

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú 

központi írásbeli vizsgát. 

A felmerülő kérdésekre a titkaksag.bokay@semmelweis-univ.hu vagy a 

titkarsag.bokay@semmelweis.hu e-mail címen kaphatnak választ. 

 

Forrás: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_koz

ponti_irasbeli_vizsga.pdf 
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