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A központi írásbeli felvételi vizsgák 2023. január 21-én 10.00-kor kezdődnek.  

Érkezés 9.30-ig! 

A pótló írásbeli vizsgát 2023. január 31-én 14.00 órától szervezzük meg. Pótló írásbeli vizsgát 
azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A 
vizsgázók által benyújtott, indoklással alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a 
benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény 
igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet 
azonos típusú központi írásbeli vizsgát.  

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – 
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal hozni. A magyar nyelvi 
feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok 
kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. 
zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden 
egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A vizsga 
feladatlaponként – magyar nyelv, majd matematika – 45 percet vesz igénybe, a két 
feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet kell tartani. 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2023. január 26-án 8-
16.00-ig az iskola titkárságán megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. 
digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 
útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet 2023. január 27. 
16.00-ig. 

 
A 8. évfolyamos tanulók továbbtanulását az általános iskola továbbítja a Felvételi 
Központnak, és az iskola tölti fel az adatokat a KIFIR rendszerébe. Az adatlapot és a 
jelentkezési lapot is az általános iskola postázza. Minden aktuális időpontról és a felvétel 
menetéről az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket. 

 



A 6 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezést a szülő intézi az általános iskola 
közreműködése nélkül. Az OH honlapján lévő tájékoztató lépéseit kell követni. A KIFIR 
rendszer segítségével ki kell tölteni a felvételi jelentkezési lapot és az adatlapot. A 
jelentkezési lapot és a központi írásbeli értékelőlapjának másolatát iskolánkba, a tanulói 
adatlapot pedig az Oktatási Hivatalba (9001 Győr, Pf. 694.) kell eljuttatniuk 2023. február 22-
ig. Plébánosi / lelkészi ajánlást és keresztlevél másolata nem kötelező, de csatolható az 
iskolába elküldött dokumentumokhoz.  

 
Honlapunkon megtalálható iskolánk felvételi tájékoztatója a tagozatkódokkal. 

Nincs belső jelentkezési lap, az OH oldalán találhatót kérjük eljuttatni az iskolánkba a 
megadott határidőig. 

 
A felvételi eljárás során azokat a jelentkezőket hívjuk be szóbeli beszélgetésre, akik elérték 
az intézmény által megszabott minimális pontszámot. Erről nem küldünk külön értesítést, 
kérjük, figyeljék a honlapon megjelenő információkat!  

Plébánosi / lelkészi ajánlás és keresztlevél-másolat a szóbeli beszélgetés alkalmával is 
bemutatható. 8. / 6. osztályos matematika- és magyarfüzetét, az utolsó tanév félévi 
értesítőjét, és amennyiben rendelkezésre állnak, versenyeredményeit, okleveleit is hozza 
magával. Az ismerkedő beszélgetés során nem lexikális tudást mérünk.  

A 6 évfolyamos képzésre jelentkezők a beszélgetés során egy rövid szövegértési feladatot 
is kapnak. 

 
Felvételi eljárás további időpontjai: 

2023. január 21. Központi írásbeli felvételi vizsga 

2023. február 22. Jelentkezési határidő 

2023. február 28 -március 2. Felvételi / Ismerkedő beszélgetés 

2023. március 17. Jelentkezők felvételi jegyzékének 
nyilvánosságra hozatala 

2023. március 21. és 22. Megjelölt sorrend megváltoztatásának 
lehetősége 

2023. április 13. Ideiglenes felvételi rangsor 

2023. április 28. Egyeztetett felvételi jegyzék - értesítés 

 
Ha bármilyen kérdése van, kérjük írja meg nekünk a honlapon található email-címre. 

 
 


