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TÁJÉKOZTATÓ 

KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGA /9. évfolyamra/ 

A vizsga helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum I épület.  
Székesfehérvár, Budai út 45.  

 A vizsgateremről minden jelentkezőt a behívólevélben tájékoztatunk. (Akihez mégsem érkezik 
meg a behívólevél, ő az itt leírtak alapján jelenjen meg a vizsgán.) 

A vizsga időpontja: 2022. január 22. szombat 

 A vizsgázók legkésőbb 9:30-ig érkezzenek meg a vizsga helyszínére! 

Az iskola épületébe, csak a vizsgázók léphetnek be. A vizsgázóktól a vizsga napján nem 
kérünk védettségi igazolványt. Belépéskor hőkamerás hőmérséklet mérés történik. Minden 
iskolába belépő személy számára kötelező a maszk használata, valamint az  iskola 
járványügyi előírásainak betartása. 

A vizsgázó hozza magával a következőket: 

1. Orrot és szájat eltakaró maszk. 
2. Személyazonosításra alkalmas igazolványt (személyi igazolvány vagy diákigazolvány) 
3. Vizsgabehívó (A vizsga a behívó nélkül is megkezdhető) 
4. Szükséges író és rajzeszközök 
5. Tízórai (A vizsgázók a szünetben nem hagyhatják el a vizsgára kijelölt épületrészt) 

 A vizsga menete: Érkezéstől -10:00 Adminisztráció 
 10:00-10:45 A magyar nyelvi feladatlap kitöltése 
 10:45-11:00 Szünet (a kijelölt épületrészt nem hagyják el a vizsgázók) 

11:00-11:45 A matematika feladatlap kitöltése 
A magyar nyelvi feladatlap kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más 
segédeszköz nem használható. 

Az írásbeli vizsga során a dolgozatok megírása során a rajzokat ceruzával, minden egyebet kék, 
vagy fekete színű golyóstollal kell elkészíteni. 
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Azon vizsgázók számára, akik az írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni, 
számukra a pótló központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 27. 14 óra.  

 Helyszíne: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum  

        Székesfehérvár Budai út 45. I épület.  

A pótló felvételi vizsgára külön behívót nem küldünk. 

A pótfelvételire érkező tanulók az igazolást hozzák magukkal, hogy miért nem jelentek meg a 
vizsgán! (Aki előre írásban igazolta távolmaradását, neki újabb igazolás nem kell.) 

Második pótnap 2022. február 4. 14 óra 

A második pótnapon való részvételt kérvényezni kell az iskola igazgatójánál. A kérelem 
beadási határideje 2022. január 28. 16 óra. A kérelem a hozzá tartozó igazolással 
elektronikusan benyújtható az iskolatitkar@gr-szechenyi.hu címen. 

A központi írásbeli felvételi vizsga második pótnapján kizárólag azon vizsgázók részvételét 
kötelesek a vizsgaszervező intézmények lehetővé tenni, akik igazoltan Covid-19 fertőzésben 
szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül 
eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak megjelenni a január 22.-ei,és a január 27.-ei vizsgákon. 

A vizsgázó kijavított dolgozatait a jelentkezési lapon megadott, a vizsgán a tanuló által ellenőrzött 
e-mail címre 2022. január 27-én csütörtökön elküldjük.  

A kijavított dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2022. január 
28-án megtekintheti 9:00 és 17:00 óra között, itt szaktanárok is jelen lesznek és tudnak a javításról 
tájékoztatást adni. 

A  jelenlegi szabályozás szerint a megtekintéshez az iskola épületébe belépni csak védettségi 
igazolvány bemutatása mellett lehetséges. 

A megtekintés helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum I épület.  

A pótnapon megírt dolgozatok megtekintésének részleteiről a vizsgán írásbeli tájékoztatót adunk 
át a tanulónak. 

 A vizsgázó és szülője, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 
az értékelésre észrevételt tehet.  



 Székesfehérvári SZC  
SZÉCHENYI ISTVÁN 

MŰSZAKI TECHNIKUM 
 

8000 Székesfehérvár, Budai út 45. |  OM: 203053/004 
 

 

 
Tel.: 70/1986-466 |  Email: iskolatitkar@gr-szechenyi.hu | Web.: www.gr-szechenyi.hu 

 
 

A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a 
megtekintést követő első munkanapon, azaz 2022. január 31-én 16 óráig írásban adhatja le az 
iskolában, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.  

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy munkanapon belül lehet 
igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

Az írásbeli vizsga eredményéről az értékelő lapot a vizsgázó, vagy szülője személyesen veheti 
át. ( A személyazonosságot igazolni szükséges) 

Az értékelő lapok átvételének ideje: 2022. február 3. 9:00-17:00  

A  jelenlegi szabályozás szerint az átvételhez az iskola épületébe belépni csak védettségi 
igazolvánny bemutatása mellett lehetséges. 

Az értékelő lapok átvételi helye: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum, 
Székesfehérvár, Budai út 45. I épülete. 

Az át nem vett értékelőlapokat 2022. február 4-én a vizsgázó általános iskolájába adjuk postára. 

 

Minden vizsgázónak sikeres vizsgát kívánunk! 

 
Horváth Lajos Zoltán  

Igazgató 


