
 

 

 

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM 

H 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1. 

Tel/Fax: (00-36) 24-370-324 

 

 

Tájékoztató a központi írásbeli felvételi vizsgáról   

 

 

Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. (szombat) 10:00 

A 9. évfolyamra jelentkezők 5 helyszínen írják meg a központi felvételi vizsgát. 

1. helyszín: Baktay Ervin Gimnázium  

 (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.) 

2. helyszín: Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola  

 (2330 Dunaharaszti, Földvári L. utca 15.) 

3. helyszín: Dunaharaszti Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola  

 (2330 Dunaharaszti, Eötvös utca 52.) 

4. helyszín: Dunaharaszti II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola  

 (2330 Dunaharaszti, Rákóczi Ferenc utca 28-32.) 

5. helyszín: Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola  

 (2336 Dunavarsány, Árpád utca 12.)   

Január 18-tól minden vizsgázó az oktatási azonosítója alapján a honlapunkon tájékozódhat a 

vizsga helyszínéről. A Dunaharaszti és a Dunavarsányi általános iskolák 8. évfolyamos 

tanulóit a KRÉTA rendszeren keresztül az általános iskolájuk is értesíti az írásbeli vizsga 

helyszínéről.  

A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők a Baktay Ervin Gimnáziumban (2330 Dunaharaszti, 

Baktay tér 1.) írják meg a központi írásbeli felvételi vizsgát.  

 

A tanulóknak a vizsga helyszínére 9:30-ra kell érkezniük. A vizsgára jelentkezett tanulót 

10:00 óra után nem engedhetjük be a terembe!  

Az érvényes járványügyi szabályok és a vizsga nyugalmának biztosítása érdekében a szülők 

csak a kapuig kísérhetik gyermeküket. 

A bejárat 50 méteres körzetében és az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező a 

szájmaszk használata. A védőmaszk viselése az írásbeli vizsga alatt a vizsgateremben ajánlott, 

de nem kötelező, az iskola minden egyéb helyiségében (folyosó, mosdó stb.) a maszk viselése 

kötelező.  

A vizsgára minden tanuló feltétlenül hozzon magával személyazonosítására alkalmas 

fényképes igazolványt (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél), valamint a 

feladatlapok kitöltéséhez tollat. 

Az írásbeli vizsga során, a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli 

munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. Kifestőt használni tilos! 

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

segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 

Számológépet csak azok a tanulók használhatnak, akik számára azt – szakértői vélemény 

alapján – intézményünk előzetesen engedélyezte. Kérjük, hogy az érintett tanulók feltétlenül 

hozzanak magukkal számológépet! 

A járványügyi helyzetre tekintettel az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak 

megtekintésére minden vizsgázó esetében csak 1 fő jogosultnak adunk lehetőséget. A 

megtekintés folyamatát és biztonságát elősegíti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként 

lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. 

 

A megtekintés időpontja: 2021. február 1. 10:00 – 18:00 

A megtekintés helyszíne: Baktay Ervin Gimnázium (2330 Dunaharaszti, Baktay tér 1.) 

 

Az értékelő lapokat (amelyeken hivatalosan igazoljuk az elért pontszámot) nem adjuk 

postára, a Baktay Ervin Gimnáziumban (109-es terem) lehet átvenni február 8-án 8:00 és 

16:00 óra között. 

 

A központi írásbeli felvételi vizsgához sok sikert kívánunk! 

 


