
Tisztelt Szülők! Kedves Diákok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2023/2024. tanév központi írásbeli felvételi időpontja: 

2023. január 21. 1000. 

Kérünk minden jelentkezőt, hogy a megjelölt időpont előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén! 

 

A tanuló feltétlen hozzon magával: 

- személyazonosságot igazoló dokumentumot 

- íróeszközt (a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni), 

a matematika feladatlapok kitöltéséhez vonalzó, körző, szögmérő használható 

- a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező az 

igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt (helyesírási szótárt az iskola biztosítja). 

Pótló írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 31. 14:00 

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A 

pótló írásbeli felvételin való részvételhez a vizsgázónak indoklással, alátámasztott írásos kérelmet kell benyúj-

tania az iskola igazgatójához, igazolást mellékelve. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer te-

het azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

Sikert kívánunk! 

 

 

 

Tisztelt Szülő! 

2023. január 21-én a vizsga két részének ideje alatt tisztelettel meghívjuk egy szülői fórumra, beszélgetésre a 

földrajz szaktanterembe, amelyen az iskolavezetés és a leendő gimnáziumi osztályfőnökök is jelen lesznek. 

Tisztelettel: 

Varga Bálint 
igazgató 

 

 



Tanulók beosztása a szaktantermekbe 

 

Biológia szaktanterem    Magyar-történelem szaktanterem 

Tanulók OM azonosítója   Tanulók OM azonosítója 

1. 72859887894   1. 72638484973 

 72796339889   2. 72714714210 

3. 72696126359   3. 72675710171 

4. 72774652361   4. 72723497118 

5. 72803317126   5. 72769174342 

6. 72657122654   6. 72729244792 

7. 72748689986   7. 72770495628 

8. 72641860320   8. 72774683626 

9. 72799071622   9. 72723656018 

10. 72625705146   10. 72778763805 

11. 72930156787   11. 72748026508 

12. 72774585948   12. 72801210686 

13. 72625711288   13. 72684596290 

14. 72680032814   14. 72638494094 

    15. 72771349885 

        

Informatika szakterem   Fizika szaktanterem 

Tanulók OM azonosítója   Tanulók OM azonosítója 

1. 72714814261   1. 72748519420 

2. 72641694364   2. 72771190209 

3. 72737311094   3. 72716974184 

4. 72720070173   4. 72766309459 

5. 72771755300   5. 72778647341 

6. 72760650614   6. 72796625075 

7. 72621923263   7. 72641879529 

8. 72763714878   8. 72701764841 

9. 72675811601   9. 72785739407 

10. 72804352282   10. 72641698908 

11. 72724951184   11. 72746708607 

12. 72776742717   12. 72723400844 

13. 72803625394   13. 72767239967 

14. 72809719925   14. 72641893288 

15. 72729703287      

        



        
Könyvtár 

Tanulók OM azonosítója kapott kedvezmények 

1. 72797225004 

• 15 perc többletidő a magyar nyelv vizsgatárgy esetén, 
• a helyesíráshoz köthető itemek alóli felmentés a magyar nyelv feladatlap ese-
tén, 
• a matematika vizsga egy része alól mentességet nem tudunk biztosítani. 

2. 72724628312 
• 15 perc többletidő a magyar nyelv, illetve a matematika vizsgatárgyak esetén, 
• a helyesíráshoz köthető itemek alóli felmentés a magyar nyelv feladatlap ese-
tén. 

3. 72677667267 
• 15 perc többletidő a magyar nyelv, illetve a matematika vizsgatárgyak esetén 
• számológép használata a matematika feladatlap esetén 

4. 72737284157 

• 15 perc többletidő a magyar nyelv vizsgatárgy esetén, 
• a Magyar helyesírás szabályai c. kézikönyv használata a magyar nyelv fel-
adatlap esetén, 
• az írásbeli felelet szóbeli kiegészítését nem tudjuk biztosítani. 

5. 72716063584 • 15 perc többletidő a magyar nyelv, illetve a matematika vizsgatárgyak esetén 

6. 72750564924 • 15 perc többletidő a magyar nyelv, illetve a matematika vizsgatárgyak esetén 

7. 72628826735 • 15 perc többletidő a magyar nyelv vizsgatárgy esetén 

 


