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     Tájékoztató 

   Nyolcadikos diákoknak a központi felvételiről 

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. 10 óra. 

Az írásbeli vizsga helyszíne: a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium épülete 

 (2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.)  

 

Kérjük, hogy a felvételiző tanulók 9:30-ig feltétlenül érkezzenek meg a kijelölt iskolába!  

Az iskola épületébe csak a felvételi vizsgát író 8. osztályos diákok léphetnek be, a szülők nem. 

A szülők, kísérő családtagok csak az írásbeli felvételi teljes befejezése után - 11:45 - tudnak 

találkozni a felvételizőkkel az épület előtt.  

Az írásbeli vizsga szünetében a felvételiző diákok nem hagyhatják el az iskola épületét, és a 

szülők sem léphetnek be az iskolába! 

 

 

Pótfelvételi időpont: 

 

2023. január 31-én 14 órától azok a tanulók írhatnak pótlófelvételit, akik 2023. január 21-én 

nekik fel nem róható okból (orvos által igazolt betegség) nem tudtak részt venni az írásbeli 

vizsgán.  

A 2023. január 31-i pótló írásbeli vizsga helyszíne a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium 

épülete (2120 Dunakeszi, Bazsanth Vince u. 10.) 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát. 

 

 

A felvételi vizsga menete 

Érkezéskor a tanulók az iskola aulájában kihelyezett tájékoztatón megkeresik a nevüket és a 

tantermet, amelyiket kijelöltünk számukra. A diákok egyénileg a tanterembe mennek és itt 

várják meg a felügyelő tanárokat. 

A dolgozatírás megkezdése előtt a tanulók diákigazolványukkal vagy személyigazolványukkal 

azonosítják magukat. A felvételi vizsga 10 órakor kezdődik. Az írásbeli vizsgára feltétlenül 

hozzák magukkal a diákigazolványukat vagy személyigazolványukat és íróeszközt. A 

felvételiző diákok csak tollal (kék színű golyóstollal) dolgozhatnak. Az írásbeli vizsga 2x45 

percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünet lesz.  

 

 

Észrevételezés lehetősége 

Tájékoztatjuk Önöket a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 34.§ és 35.§. szerinti lehetőségről, 

mely az írásbeli dolgozatokba való betekintést és az azzal kapcsolatos észrevételezést 

szabályozza. 

„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 általuk elkészített és az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és 

tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól.” 

„ A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy munkanapot 

(nyolc órát) kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap 

végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő 
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elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem 

benyújtási határideje jogvesztő.” 

Iskolánk, a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, törvényi kötelezettségének eleget téve 

2023. január 26-án (csütörtök) 8-16 óra között biztosítja a kijavított dolgozatok 

megtekintését.  

Helyszín: Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium (Dunakeszi, Bazsanth Vince utca 10. 

földszinti aula).  

A betekintéskor a szülő lefényképezheti a dolgozatot. Fénymásolásra nincs mód. Kérjük az 

érintetteket, egy tanuló dolgozatának megtekintése kapcsán családonként csak egy fő (egy szülő 

vagy gyermek) jöjjön el. Minden dolgozatot csak egyszer lehet megtekinteni. 

 

Esetleges észrevételek tétele: 2023. január 27. (péntek) 8-16 óra között.  

Helyszín: Dunakeszi, Radnóti Miklós Gimnázium. Az esetleges észrevételeket írásban tudják 

leadni a gimnázium portáján. Az észrevétel megtételéhez szükséges nyomtatvány a 

betekintésnél átvehető vagy letölthető az iskola honlapjáról. 

 

Értékelő lap átvétele 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a felvételi eredményt közlő értékelő lapot 2023. február 

8-án (szerdán) 8–16 óráig személyesen vagy írásbeli meghatalmazás útján lesz lehetőségük 

átvenni a Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban. 

 

Dunakeszi, 2023. január 10. 

Nyiri István 

       intézményvezető 


