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Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára 
 
 
 
A tanulóknak 2018. december 7-éig, a mellékelt „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP” benyújtásával 

kell jelentkezniük a központi írásbeli vizsgára. Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli 

vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, 

amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezéskor kell majd használni.  

A jelen eljárásban szereplő „TANULÓI JELENTKEZÉSI LAPOT” abba a vizsgát meghirdető 

középiskolába kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A 

tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára 

való jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben a felvételi eljárás keretében melyik 

középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg.  

 
 
Figyelem! A középfokú felvételi eljárás során a központi írásbeli vizsgára és a középfokú 

iskolákba való jelentkezéshez más-más időpontban, külön-külön jelentkezési lapot kell 

benyújtani, a két jelentkezés nem „váltja ki”, vagy „helyettesíti” egymást. 

 

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi vizsgán 

 

 

Az SNI és BTMN tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak 

alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  

- időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 

megnövelhető.  

- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a 

szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 

segédeszközöket használhatja a vizsga során.  

- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak 

alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz 

http://www.vbjnet.hu/


figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba 

sem számítja be.  

 

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben 

kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. (minta mellékelve) 

A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 

jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre 

vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója 

bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen 

kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését 

határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez 

a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat. 

Figyelem! Csak azt a mentességet tudjuk érvényesíteni, amit tartalmaz a szakértői 

vélemény! 

 

Bármely kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal! 

e-mail: hordos.andrea@vbjnet.hu   tel.: 37/505-107 
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KÉRELEM MENTESSÉGHEZ A KÖZÉPFOKÚ ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁHOZ 

 

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 

Igazgatója részére 

 

Benyovszky Péter 

Gyöngyös 

Than K. u. 1. 

 

tárgy: kérelem az írásbeli felvételi vizsga ügyében 

 

Tisztelt Igazgató Úr! 

 

Alulírott ……………………………… (szülő) azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem, 

……………………………………………………………………… (név) 

(………………………………………………………………………… (szül. hely, idő),  

anyja neve: ……………………………….…………………………………….) részére  

a ……………………………………………… számú szakértői vélemény alapján  az írásbeli felvételi 

vizsgán az alábbi kedvezményt biztosítsa: 

 

KEDVEZMÉNY MAGYAR NYELV MATEMATIKA 

időhosszabbítás   

segédeszköz használata   

             segédeszköz megnevezése   

a vizsga meghatározott 

részeinek értékelése alóli 

felmentés 

  

(a megfelelő helyre x jelet kell tenni!) 

 

Gyöngyös, ……………………… 

      Tisztelettel:   

 

                  …….…………………..                                                  ……………………. 

                        tanuló aláírása                                                              szülő aláírása 

Melléklet: szakértői vélemény 


