
 

Tisztelt Szülők! 

 
A 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet és a 30/2021. (XI. 23.) EMMI határozat alapján a központi 

írásbeli felvételi szervezését a következő módon végezzük. 

1. Az írásbeli vizsga előkészítése, megszervezése, az ügyviteli tevékenység során történő 

kapcsolattartás elektronikus úton történik. 

2. A vizsga, és az első pótló vizsga a tanév elején kitűzött időpontban kerül megtartásra 

szigorú járványvédelmi szabályok betartásával 

2022. január 22-én 10.00, ill. 2022. január 27-én 14.00 órakor. 

 egy-egy tanteremben maximum 10 fő fog tartózkodni, az ülésrend kialakítása-

kor a rendeletben előírt védőtávolságot biztosítjuk; 

 a felügyelő tanárok maszkot viselnek, erre kérjük a vizsgázókat is; 

 kézfertőtlenítőt biztosítunk; 

 a feladatlapok a pihentetési idő betartása miatt biztonságosak lesznek; 

 a vizsga előtt és után a tanulók az épületben nem csoportosulhatnak; 

3. Akit járványügyi elkülönítés, járványügyi megfigyelés vagy hatósági házi karantén alá 

helyeztek, nem hagyhatja el a számára meghatározott tartózkodási helyet, a vizsgán 

nem vehet részt. 

4. Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott részt venni a 

2022. január 22-én tartott vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény 

vezetőjének engedélyével – 2022. január 27-én, a pótnapon írhatja meg, melyet kérel-

mezni kell. Kérjük, ezt az igazolást és kérelmet a lehetőségekhez képest leghamarabb 

szíveskedjenek eljuttatni az intézménybe. 

5. A vizsga letételére második pótidőpontot biztosítunk 2022. február 4-én 14.00 órakor. 

Erre a vizsgára külön kérelmet kell benyújtani az intézményvezetőhöz 2022. január 

28. 16.00 óráig! A kérelmet a vizsgaszervező intézmény vezetője saját hatáskörében 

bírálja el. 

  



6. A központi írásbeli vizsga második pótnapján (2022. február 4.) kérelemre kizárólag 

azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, 

vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhi-

bájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írás-

beli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az egyéb rendkívüli, a vizs-

gázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési jogköre a vizs-

gaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. A fentiek szerint tehát a 

kérelmet abba a vizsgaszervező intézménybe kell benyújtani, amely intézményben a ta-

nuló jelentkezett a központi írásbeli vizsgákra. 

Figyelem! Az Oktatási Hivatalnak NE nyújtsanak be ilyen tartalmú kérelmet, a 

hivatal nem jogosult azok elbírálására. 

7. A kijavított vizsgadolgozatok megtekintését az intézmény 2022. január 27-én biz-

tosítja. A vizsgázóknak a javított dolgozatok beszkennelt másolatát küldjük meg. 

8. A vizsgázó észrevételeit (a javítási útmutatótól való eltérés esetén) a megtekintést kö-

vető első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban, elektronikus úton adhatja 

le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül 

lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jog-

vesztő. 

 

Kérjük a vizsgázókat, hogy a személyazonosság igazolására szolgáló okmányt ne 

felejtsék el magukkal hozni! 

 

 

Kaposvár, 2022. január 18. 
 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Vég József 

igazgatóhelyettes 


