
A központi írásbeli vizsga 
 

A központi írásbeli vizsga mindenki számára kötelező.  

Az írásbeli vizsga időpontja: 2019. január 19. 10 óra. 

Az időpontot a tanév rendjéről szóló rendelet határozta meg. 
 
 

A tanuló jelentkezése a központi írásbeli vizsgára: 

A tanulóknak 2018. december 7-ig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a 

jelentkezési lap csak az írásbeli vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi 

eljárásban használatos jelentkezési lappal, amelyet a középfokú iskolákba való 

jelentkezésre  kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI 

JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába kell a tanulónak 

benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A tanuló maga dönti el, 

melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való 

jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás 

keretében melyik középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen 

jelentkezési sorrendet jelöl meg. 

 

Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi írásbeli vizsgára. A 

tanuló teljesítményének megítélését az írásbeli vizsga választott helyszíne nem 

befolyásolhatja. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő vagy sajátos nevelési 

igényű  tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a szakértői 

véleménynek, valamint a speciális körülmények ill. eszközök igénylésére vonatkozó 

kérelemnek a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező 

intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, amelyet az írásbeli vizsga 

előtt eljuttat a tanulóhoz. 
 

Pótló írásbelit 2019. január 24-én 14 órától azok írhatnak, akik az előző írásbelin 

alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótló írásbelire kérelmet kell benyújtani. 

A központi írásbeli vizsgára a tanulók diákigazolványt vagy személyi 

igazolványt hozzanak magukkal! 

 
 
A kiértékelt feladatlapok megtekintése, az észrevételezés lehetősége: 

A rendelet szerint a tanuló és szülője a kijavított dolgozatot egy kijelölt napon 8 és 

16 óra között az iskolában megtekintheti, arról másolatot (fényképet) készíthet, 

a dolgozat értékelésére (kizárólag abban az esetben, ha az eltér a hivatalos 

javítási-értékelési útmutatótól) írásban észrevételt tehet, amit a megtekintést követő 

első munkanap végéig - 16 óráig - adhat le az iskolában. Az iskola az észrevételt 

érdemben elbírálja, a bírálat eredményét határozatban közli az észrevételt tevővel. 

 
 

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete: 

Az írásbeli vizsga eredményéről a középiskola 2019. február 7-ig közvetlenül 

tájékoztatja a vizsgázókat, azaz a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola 

http://www.oktatas.hu/


bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított 

Értékelő lapot a tanulónak átadja. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be felvételi lapjait 

(Jelentkezési lapját és Tanulói adatlapját), és vesz részt a középfokú felvételi eljárásban. 

 

Az középfokú felvételi eljárás 
 
 

Az általános iskola 2019. február 19-ig továbbítja a tanulói jelentkezési 

lapokat a középiskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 

Központnak. 

 
 

Intézményünk kéri az Értékelő lap jelentkezési laphoz történő csatolását. Az 

Értékelő lap másolatban csatolható, hitelesítése - az Értékelő lapot kiállító iskola által - 

nem kötelező. Az eredeti Értékelő lap a jelentkezőnél marad. 

 

A szóbeli meghallgatások tervezett időpontja: 2019. március 4 - 5. 
 

A felvételivel kapcsolatos információkat és az ideiglenes felvételi

 jegyzéket megjelentetjük az iskola honlapján. 

 

Szerzett pontok: a felvételi eljárásban a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett magyar nyelv (50 pontos feladatlap) és matematika (50 pontos 

feladatlap) írásbeli vizsga pontszáma, valamint a szóbeli meghallgatáson szerzett pontok. Szóbeli 

meghallgatáson azoknak kell megjelenni, akik a humán (1000), az emelt szintű 

történelem (2000), a magyar –német két tanítási nyelvű (3000), a magyar –olasz két 

tanítási nyelvű (6000), az emelt óraszámú biológia (8000) és az emelt szintű angol 

(9000) nyelvi képzésre jelentkeznek. 

 

Hozott pontok: A jelentkezések elbírálásában a felvételi vizsga mellett természetesen 

figyelembe vesszük az általános iskolai eredményeket is. A 7. osztály év végi és a 8. 

osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a magyar nyelv és irodalom átlaga), 

történelem, matematika, idegen nyelv és fizika tantárgyakból szerzett jegyek 

összegét számoljuk. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 51.§-ban meghatározottak 

szerint a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítjuk a hosszabb 

felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítjuk az iskolai tanulmányai 

során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodunk 

az adottságaihoz. A pontszámítás során figyelembe vesszük az egyes tantárgyak vagy 

tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli mentesítéseket, amennyiben azt a szülő 

írásban kéri, s kérését a szakvéleménnyel alátámasztja. A felvételi maximális 

összpontszáma ebben az esetben a mentesítés figyelembe vételével módosul, s ebből 

számítjuk arányosítva a tanuló felvételi pontszámát. 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben 



részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének 

településén található. Ezt követően a sportolók számára meghirdetett csoportban azt, aki 

igazolt sportoló. Továbbá a felvételi rangsorban előnyt élvez az, akinek a központi 

írásbeli vizsgán szerzett pontszáma magasabb. Ha a központi írásbeli vizsga pontszáma 

is azonos, akkor előnyt élvez a magasabb pontszámú matematika eredmény. Ha a 

matematika eredménye is azonos, akkor a jobb szóbeli teljesítmény számít. 

A rangsorolásban „elutasítva” szerepelnek azok, akik a szóbeli felvételi vizsgán nem 

jelentek meg, illetve akiknek a teljesítménye az összpontszám 40%-át nem éri el. 

Mindez táblázatban szemléltetve: 

 

 

Osztály Kód 
Tanulmányi 

terület 

Hozott 

pontok 
Szerzett pontok Összpontszám 

    Központi 

írásbeli 

Szóbeli 

meghallgatás 

 

A 

1000 humán 50 50 + 50 50 200 

2000 
emelt szintű 

történelem 
50 50 + 50 50 200 

Kny B 3000 
magyar-német két 

tanítási nyelvű 
50 50 + 50 50 200 

C 
4000 

általános 

sportolóknak 
50 50 + 50 nincs 150 

5000 általános 50 50 + 50 nincs 150 

Kny D 6000 
magyar-olasz két 

tanítási nyelvű 
50 50 + 50 50 200 

E 

7000 

emelt óraszámú 

matematika-

informatika 

50 50 + 50 nincs 150 

8000 
emelt óraszámú 

biológia 
50 50 + 50 50 200 

F 9000 emelt szintű angol 50 50 + 50 50 200 

 
 
 
 


