
Pótló vizsgák a felvételi eljárásban  

 

Első pótló felvételi vizsga  

 

2021. január 28, csütörtök, 14.00-15.45. 

Pótló központi írásbeli felvételi a nyolcosztályos gimnáziumba, illetve a kilencedikbe 

jelentkezők számára. A terembe érkezni 13.40-re kell! A dolgozatok megtekintése 2021. 

február 2-án lehetséges. 

Figyelem! Pótló írásbelit csak azok írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni! 

 

2021. január 29, péntek, 14.00: 

Pótló nemzetiségi írásbeli felvételi vizsga. A terembe érkezni 13.40-re kell! A dolgozatok 

megtekintése 2021. február 2-án lehetséges. 

Figyelem! Pótló írásbelit csak azok írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 

tudtak részt venni! 

 

2021. február 2. kedd: 

Pótló írásbeli felvételi dolgozatainak megtekintése. Észrevételezés. 

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését elektronikus úton szervezzük. Az írásbeli vizsga 

kiértékelt feladatlapjainak és az értékelő lapnak a szkennelt állományát a jelentkezési lapon a 

szülő által megadott, illetve azóta ismételten ellenőrzött ímélcímre küldjük el 2021.február 2-

án. A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban 

észrevételt tehetnek a megtekintést (azaz az ímél kiküldését) követő munkanapon 16.00 óráig. 

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet 

igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az 

észrevételt   a  

„Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű 

formanyomtatványon tehetik meg, annak nyomtatása, kitöltése és aláírása után szkennelve 

küldhetik vissza az iskolának a megadott időpontig. A „Tanulói észrevétel a központi írásbeli 

vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű formanyomtatványt a honlap 

Beiskolázás menüpontjából lehet letölteni, illetve az iskola portáján is felvehető lesz. 

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, 

az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon 

belül írásban közli Önökkel. 

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi 

észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől 

számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a 

hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

Az iskola a fellebbezést - az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt - egy munkanapon 

belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat 

eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő 

nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai 

úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem 

érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát 



Második pótló felvételi vizsga  

 

2021. január 29, péntek, 16.00 

Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2021. január 29. 

(péntek) 16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra (2021.02.05.) vonatkozó 

részvételi szándékukat abban az intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották. 

 

2021. február 5, csütörtök, 14.00-15.45. 

Pótló központi írásbeli felvételi a nyolcosztályos gimnáziumba, illetve a kilencedikbe 

jelentkezők számára. A terembe érkezni 13.40-re kell! A dolgozatok megtekintése 2021. 

február 10-én lehetséges. 

A pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan 

COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, 

önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi 

írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az előző írásbeli vizsgákon 

alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2021. január 29. (péntek) 16 óráig elektronikus 

úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó részvételi szándékukat abban az 

intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották.  

 

2021. február 8, hétfő, 14.00 

Pótló nemzetiségi írásbeli felvételi vizsga. A terembe érkezni 13.40-re kell! A dolgozatok 

megtekintése 2021. február 10-én lehetséges. 

A pótló vizsganapon kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan 

COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, 

önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi 

írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni. Az előző írásbeli vizsgákon 

alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2021. január 29. (péntek) 16 óráig elektronikus 

úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó részvételi szándékukat abban az 

intézményben, ahol az eredeti jelentkezésüket benyújtották.  

 

2021. február 10. szerda 

Pótló írásbeli felvételi dolgozatainak megtekintése. Észrevételezés. 

Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését elektronikus úton szervezzük. Az írásbeli vizsga 

kiértékelt feladatlapjainak és az értékelő lapnak a szkennelt állományát a jelentkezési lapon a 

szülő által megadott, illetve azóta ismételten ellenőrzött ímélcímre küldjük el 2021.február 

10-én. A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban 

észrevételt tehetnek a megtekintést (azaz az ímél kiküldését) követő munkanapon 16.00 óráig. 

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet 

igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Az 

észrevételt   a  

„Tanulói észrevétel a központi írásbeli vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű 

formanyomtatványon tehetik meg, annak nyomtatása, kitöltése és aláírása után szkennelve 

küldhetik vissza az iskolának a megadott időpontig. A „Tanulói észrevétel a központi írásbeli 

vizsga feladatlapjának javításával kapcsolatban” nevű formanyomtatványt a honlap 

Beiskolázás menüpontjából lehet letölteni, illetve az iskola portáján is felvehető lesz. 

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, 

az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat 



formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon 

belül írásban közli Önökkel. 

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi 

észrevételét, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől 

számított három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a 

hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. A 

fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 

Az iskola a fellebbezést - az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt - egy munkanapon 

belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat 

eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő 

nyolc napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai 

úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem 

érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát.  

 

 

 

 

 

 

 


