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Budapest, 2022. január 6. 

TISZTELT SZÜLŐK! KEDVES FELVÉTELIZŐ DIÁK! 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a felvételi lebonyolításával kapcsolatos 

tudnivalókat. 

Kérjük, hogy a járványügyi helyzet miatt a központi felvételi vizsgán részt vevő tanulók 

maradéktalanul tartsák be kéréseinket, kövessék utasításainkat. 

CSAK EGÉSZSÉGES, TÜNETEKET NEM MUTATÓ TANULÓ LÉPHET BE AZ ISKOLÁBA.  

HA A TANULÓ TESTHŐMÉRSÉKLETE 37,5 FELETTI VAGY ERŐSEN KÖHÖG,  

NEM VEHET RÉSZT A FELVÉTELIN.  

Lehetőség van pótfelvételi megírására, ha orvosi igazolással vagy a hatósági 

karanténról szóló igazolással alátámasztott kérelmet nyújtanak be. 

Kérjük kerüljék a csoportosulást az utcán az iskola előtt, és az épületben is.  

Kérjük a felvételiző diákokat, hogy kellő óvatossággal járjanak el, csak ahhoz érjenek, 

nyúljanak hozzá a termekben, amihez feltétlenül szükséges, annak ellenére, hogy a 

termekben a padok, a kilincsek fertőtlenítve lesznek. 

A felvételi helyszíne 

A felvételire jelentkező tanulók nagy száma miatt a biztonsági előírások betartása 

érdekében a felvételizők jelentős része nem a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

épületében, hanem egy közeli másik iskolában fogja megírni a felvételi dolgozatot.  

A beosztást mellékeljük, azon változtatni nincsen lehetőség.  

Bármelyik helyszínen is írja a tanuló felvételit, ugyanazok a biztonsági előírások 

érvényesek. 

A felvételi időpontja 

2022. január 22. szombat, 10,00 óra 

Érkezés és belépés: 

- A vizsgázók 9,30-tól mehetnek be a vizsga helyszínére.  

- Szülők - a járványügyi előírások miatt - nem léphetnek be az épületbe. 

- Egyesével mehetnek be a tanulók, a másfél méteres távolságot kérjük betartani! 

- Belépéskor a kihelyezett érintésmentes kézfertőtlenítővel fertőtleníteni kell a 

kezet. Ez lassítja a bejutást, ezért időben kell érkezni, és türelmesen, a kellő 

távolságot tartva egymástól, várni a bejutásra. 

- Lázmérés után egyenesen a kijelölt terembe kell menni. 

 

Melyik termet, hol találod?  

Az iskolákban táblák segítik a tájékozódást. 



Kispesti Deák Ferenc Gimnázium (1192 Budapest, Gutenberg krt. 6.):  

- 12, 13 – fszt. – az aulából balra nyíló folyosón előre, utána a kihelyezett táblákat 

kell követni 

- 18, 19, 20, 21, 22 – fszt.  – az aulából egyenesen tovább 

- 23, 24, 25, 26, 27 – 1. emelet – az aulából nyíló lépcsőn kell felmenni 

- 29, 30, 31, 32, 33 – 2. emelet – az aulából nyíló lépcsőn kell felmenni 

- 35, 36, 37, 39, 40 – 3. emelet - az aulából nyíló lépcsőn kell felmenni 

- 39, 40 – labor, 3. emelet - az aulából nyíló lépcsőn kell felmenni a 3. emeletre, 

majd a folyosó végén nyíló ajtón átmenve lehet elérni a labortermeket 

Erkel Ferenc Általános Iskola (1192 Budapest, Hungária út 11.): 

- e1, e2, e3  - magasföldszint 

 
 

Károlyi Mihály Gimnázium (1191 Budapest Simonyi Zsigmond u. 33.) 

- 003, 004, 005, 007, 009 – fóldszint 
- 103, 104,107,108,109 – 1. emelet 

 

Maszk viselése 

Az épületben az aulában és a folyosókon kötelező a maszk viselése. 

A felvételi dolgozatot ajánlott maszkban írni. A felvételi alatt, zárt teremben a saját és 

a mások védelmében véleményünk szerint a maszk viselése elengedhetetlenül fontos. 

A maszk viselése kényelmetlenséget okozhat, de ebben a pandémiás helyzetben ettől 

a felelősen gondolkodó tanulók és tanárok nem tekintenek el. 

Maszkot biztosítani nem tudunk, arról mindenkinek magának kell gondoskodni. 
 

Várakozás a felvételi megkezdésére 

Az épületben sem a folyosókon, sem az aulában nem lehet csoportosulni.  

Az iskolába való belépés után azonnal a megadott terembe kell menni, ahol már várja 

a felügyelő tanár a tanulókat. 

Táskát, kabátot, kikapcsolt mobiltelefont a terem erre meghatározott pontján kell 

letenni úgy, hogy ne érintkezzen más holmijával. 

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, 

kivéve, ha pedagógiai szakszolgálat szakvéleménye alapján a tanuló 

eszközhasználatra jogosult. 

Segédeszközről mindenkinek magának kell gondoskodni, azt egymásnak átadni 

nem lehet. 

 

Mosdó használata 



A felvételi vizsga megkezdése előtt, illetve után, valamint a magyar és matematika 

dolgozatok közötti 15 perces szünetben lehet használni a mosdót.  

Miután elég szűkösek a WC helyiségek, egyszerre csak két tanuló tartózkodhat bent, 

a többieknek az ajtó előtt, a csoportosulást elkerülve, a másfél méteres távolságot 

betartva kell várakozni.  

A mosdókban van fertőtlenítő szappan, papírtörölköző és WC-papír. 

Enni-, innivaló + papírzsebkendő 

Ha inni vagy ennivalót hoz magával a tanuló, legyen nála egy olyan nejlonzacskó is, 

amelyben a saját szemetét gyűjti, és amit a vizsga végén bezárt szájjal a szemetesbe 

tud dobni. Enni- és innivalót nem adhatnak át egymásnak a tanulók! 

Papírzsebkendő is legyen a tanulóknál, egymásnak nem adhatnak zsebkendőt. A 

használt papírzsebkendőt azonnal a saját szemetes nejlonzacskóba kell beletenni.  

Szellőztetés 

A vizsga ideje alatt a tantermek ajtaja be lesz csukva. Az időjárástól függően nyitva 

lesz ablak. A szünetben átszellőztetjük a termet. A szünetben, a csoportosulás 

elkerülése érdekében, csak a mosdóba lehet kimenni. 

Dolgozat befejezése 

Ha a tanuló befejezte a dolgozat megírását, illetve lejárt a felvételi dolgozat megírására 

meghatározott idő: 

- A dolgozatot a pad szélére kell kitenni, ahonnan a felügyelő tanár beszedi. 

- A tantermet csak a felügyelő tanár engedélyével lehet elhagyni. 

A FELVÉTELI BEFEJEZÉSE UTÁN AZ ISKOLA ÉPÜLETÉT A LEHETŐ 

LEGGYORSABBAN EL KELL HAGYNI.  

Nyomatékosan kérünk minden tanulót, hogy teljes mértékben tartsa be az 

utasításokat maga, társai és családja védelmében! 

 

Pótfelvételi időpontjai 

1. pótnap: 2022. január 27. csütörtök, 14,00 óra.  

(ha a tanuló betegség miatt nem tudott részt venni a rendes felvételi vizsgán) 

 

2. második pótnap: 2022. február 04. csütörtök, 14,00 óra 
A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók 

vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan 

hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső 

elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem 

annak pótnapján nem tudtak megjelenni. A kérelmet az akadályoztatás okát 

alátámasztó irattal együtt a Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

intézményvezetőjéhez kell eljuttatni. 2022. január 28. 16:00 óráig.  Az egyéb 

rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési 

jogköre a vizsgaszervező intézmény vezetőjének a hatáskörébe tartozik. 

 

A dolgozatok megtekintése 



Helyszín: 

Valamennyi dolgozatot a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban lehet megtekinteni, 

függetlenül attól, hogy melyik helyszínen írta a tanuló a felvételit. 

Időpont: 

2022. február 1. kedd – előre meghatározott sorrendben. 

Kérjük, hogy a dolgozatokat megtekintéskor fényképezzék le. A járványhelyzet miatt 

nincsen lehetőség helyben a dolgozatokat összehasonlítani a javítási-értékelési 

útmutatóval. 

A dolgozatok nagy száma miatt fénymásolatot készíteni nem tudunk. 

A második pótnapon, 2022. február 4-én megírt dolgozatok megtekintése:  

2022. február 9. 

 

Észrevétel, fellebbezés 

A megtekintést követő napon 16,00 óráig, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 

útmutatótól eltérő értékelés esetén, észrevételt lehet tenni az értékelésre.  

Ennek időpontja: 2022. február 2., szerda, 8,00-16,00. 

Helyszíne:   Kispesti Deák Ferenc Gimnázium 

A második pótnapon, 2022. február 4-én megírt dolgozatok észrevételezése: 

2022. február 10-e csütörtök, 8,00-16,00. 

Az észrevételeket – a kifogásolt rész megjelölésével - a Kispesti Deák Ferenc 

Gimnázium intézményvezetőjéhez kell benyújtani.  

A középfokú felvételi eljárásról a hivatalos tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oh.hu) található. 

 

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! LEGYEN SIKERES A FELVÉTELID! 

A Kispesti Deák Ferenc Gimnázium vezetői: 

 

Fencz Gyögy Sándorné  
intézményvezető 

 

és helyettesei: 

Szabóné Gábor Anikó 
Lázár András 

 

http://www.oh.hu/

