Központi írásbeli felvételi vizsga
Az írásbeli vizsga helyszíne:
BMSZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum
1191 Budapest, Kossuth tér 12.
Az írásbeli felvételi időpontja:
2022. január 22. (szombat) 10:00
Megjelenés a helyszínen:
a mellékelt ütemezés szerint
A gondviselő legkésőbb 2022. január 22-én 8:30 óráig köteles jelezni (a 06-1/347-4031-es
telefonszámon), ha gyermeke nem tud megjelenni a felvételi vizsgán.
A felvételi vizsga előtt a regisztráción a tanulónak be kell mutatnia személyi igazolványát vagy
diákigazolványát (ezek hiányában bármilyen fényképes személyi azonosító iratot pl. útlevelet).
A vizsga időbeosztása:
9:15-9:55
regisztráció a mellékelt ütemezés szerint
10:00-10:45
a magyar nyelvi feladatlapok kitöltése
10:45-11:00
szünet
11:00-11:45
a matematika feladatlapok kitöltése
11:45-12:00
a vizsgázók elhagyják az épületet
A fenti időbeosztás nem vonatkozik azokra a vizsgázókra, akik időhosszabbítást kaptak.
Számukra a vizsga 12:45 órakor ér véget.
Az írásbeli vizsga során csak körző, vonalzó és szögmérő használható, egyéb segédeszköz
(számológép, mobiltelefon, okosóra, stb.) használata tilos. A feladatlapok kizárólag kék vagy
fekete tollal tölthetők ki.
Pótló írásbeli vizsga
A vizsga időpontja:
2022. január 27. (csütörtök)
14:00
Megjelenés a helyszínen: 2022. január 27. (csütörtök)
13:30
Pótló írásbeli vizsgán kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző alkalommal nekik
fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség, stb.) miatt nem
tudtak megjelenni. A pótló vizsga kezdete előtt az eredeti orvosi igazolást, illetve közlekedési
vállalat által kiállított eredeti igazolást a vizsgán felügyelő tanárnak kell leadni.
Pótló vizsga COVID érintettség miatt
A jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel az Oktatási Hivatal egy második pótló
vizsgaalkalmat nyitott meg.
A vizsga időpontja:
2022. február 4. (péntek)
14:00
Megjelenés a helyszínen: 2022. február 4. (péntek)
13:30
Ezen a vizsgán kizárólag olyan tanulók vehetnek részt, akik az eredeti időpontban COVID
érintettség miatt (fertőzöttség, hatósági karantén) nem tudtak megjelenni. A vizsgán való
részvételt a gondviselőnek legkésőbb 2022. január 28-ig írásban kérelmeznie kell. A
kérelemhez csatolni kell a COVID érintettséget igazoló dokumentum másolatát.

A járványügyi helyzet miatt érvényes különleges szabályok
a központi írásbeli felvételi vizsga során
1.

A vizsgázók a mellékelt ütemezés szerint érkeznek a vizsga helyszínére (kérjük, hogy
a nagyobb csoportok kialakulása, illetve a torlódás elkerülése érdekében a megadott
időpontot tartsák be).

2.

Az épületbe kizárólag a vizsgázók léphetnek be.

3.

A belépést követően testhőmérséklet mérésre kerül sor.

4.

A vizsgázók a regisztráció után elfoglalják helyüket a számukra kijelölt termekben.

5.

A vizsgaterembe belépve a kézfertőtlenítő használata mindenki számára kötelező. A
kézfertőtlenítő szereket minden vizsgateremben biztosítjuk, de saját kézfertőtlenítő
használatára is van lehetőség.

6.

Egy vizsgateremben max. 10 fő vizsgázó és 1 fő felügyelő tanár tartózkodhat. A
távolságtartásra vonatkozó szabályokat a vizsgateremben is mindvégig be kell tartani.

7.

A vizsga szervezésében résztvevők (felügyelőtanárok, segítők, takarítószemélyzet,
stb.) a vizsga teljes időtartama alatt arcmaszkot viselnek.

8.

Az arcmaszk viselése a vizsgázó tanulók számára az egész épületben kötelező, a
dolgozat írása alatt ajánlott.

9.

A vizsgázók a vizsga teljes időtartama alatt (beleértve a szünetet is) a kijelölt
teremben tartózkodnak, azt csak a felügyelő tanár engedélyével (pl. mosdóhasználat
céljából) hagyhatják el.

10.

A mosdók fertőtlenítését az intézmény takarítószemélyzete folyamatosan végzi.

Kedves Felvételiző Diákok, Tisztelt Szülők!
Tudjuk, hogy a fenti szabályok betartása nem könnyíti meg az amúgy sem egyszerű
vizsgahelyzet kezelését, mégis – mindannyiunk védelme érdekében – fontosnak tartjuk
azok betartását.
A fentiekből következik, hogy fel kell készülni a vizsgatermekben való hosszabb
tartózkodásra. Kérjük a szülőket, hogy lássák el gyermeküket megfelelő mennyiségű enniés innivalóval. A mobiltelefonok, okosórák, egyéb informatikai eszközök használata a
vizsga ideje alatt tilos, de a várakozás, illetve a szünet ideje alatt megengedett.

Az írásbeli felvételi vizsgához
mindenkinek sok sikert kívánunk!

