KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI
KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA:
2021.01.23. 10:00

PÓTLÓ KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
2021.01.28. 14:00

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁRÓL
A központi írásbeli vizsgák
A központi felvételi vizsga két része:
Magyar nyelvi feladatlap (45 perc)

50 pont szerezhető

Matematika feladatlap (45 perc)

50 pontot szerezhető

A két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet áll a felvételizők rendelkezésére.
A dolgozatok megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy
fekete színű tintával kell elkészíteni.
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt –
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A vizsgán használható segédeszközök
Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem
használható.
Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön
(vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem
használható.
Pótló központi írásbeli vizsga
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem
tudtak részt venni.
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli
vizsgát.
Megjegyzés: Jogorvoslati kérelem

Felvételi követelmény a központi írásbeli felvételi az alábbi képzéseinknél:







CUKRÁSZ SZAKTECHNIKUS - 6001



SZAKÁCS SZAKTECHNIKUS - 6002
VENDÉGTÉRI SZAKTECHNIKUS - 6003


Központi írásbeli felvételi
Megtekintés és észrevételezés

Tájékoztató

A központi írásbeli vizsga kijavított feladatlapjainak megtekintése:

·

Időpont: 2021. január 28. csütörtök 800-1600

·

Helyszín: Könyvtár

Értékelő lapok átvétele:

·

Időpont: 2021. január 28. csütörtök 800-1600

·

Helyszín: Könyvtár

A központi írásbeli felvételi vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az
észrevételezés lehetősége
A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint az
írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg
az iskola által kiértékelt dolgozataikat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek
megtételének szabályairól.
·

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által
meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról
kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha
az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról

másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül –
egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.
·

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén
észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az
észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási
kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi
írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák
megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.

·

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, ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A
fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az
iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon
belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat
eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc
napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton
megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek közzététele
·

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az Oktatási Hivatal által kiadott, a
vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az
igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő lapon, a tanév rendjében
meghatározottak szerint 2021. február 8-ig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A
feladatonként részletezett pontszámokat, valamint az összpontszámot tartalmazó, a tanuló nevére
kiállított értékelő lapot a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak
adminisztrációjára szolgáló program segítségével kell elkészíteni, onnan kinyomtatni, és az
igazgató aláírásával, valamint az iskolai körbélyegző lenyomatával ellátva minden vizsgázó
részére át kell adni. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában
történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújthatja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz
részt az általános felvételi eljárásban.

