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Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalókról 

 

Tisztelt Szülők! 

A hat évfolyamos gimnáziumi felvételivel kapcsolatos szabályokat és tudnivalókat az iskola 

honlapján olvasható Felvételi tájékoztató 2021 című dokumentum tartalmazza.  

http://toldygimnazium.hu/felvetelizok/hivatalos-hirdetmenyek/2020-10-20-felveteli-

tajekoztato-2021  

Ugyanakkor a járványhelyzetre való tekintettel be kell tartanunk olyan részlet-szabályokat, 

amelyek lehetővé teszik a vizsga mindenki számára biztonságos lebonyolítását. Az alábbiakban 

közölt információk és szabályok a Felvételi tájékoztató 2021 című dokumentumunkkal együtt 

tartalmazzák az írásbeli felvételi vizsgával kapcsolatos tudnivalókat. 

1. Az írásbeli felvételi vizsga időpontja 

 

 Az írásbeli felvételi időpontja: 2021. január 23. 1000. 

 

 Az első pótló felvételi vizsga időpontja: 2021. január 28. 1400  
 

A pótló írásbeli felvételi vizsgán csak az a tanuló vehet részt, aki január 23-án beteg 

volt és orvosi igazolással indokolja távolmaradását, illetve rendkívüli, önhibáján kívül 

eső elháríthatatlan ok folytán nem tudott részt venni a vizsgán és ezt hitelt érdemlően 

tudja bizonyítani. Az ezekre vonatkozó igazolást január 26. 16.00-ig kell benyújtani. 

Az egyéb rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének 

mérlegelési jogát az iskola igazgatója gyakorolja. 

 

 A második pótló felvételi vizsga időpontja: 2021. február 5. 1400   
 

Ezen a napon kizárólag azok vehetnek részt a pótló írásbeli felvételi vizsgán, akik január 

23-án koronavírusfertőzés miatt vagy kontaktszemélyként kötelező házi karantén 

elrendelése következtében nem tudtak megjelenni. Ugyancsak kérelmére részt vehet az 

a tanuló, aki egyéb rendkívüli, önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a 

január 23-i vizsgán, sem a január 28-i pótnapon nem tudott megjelenni. A tanuló akkor 

vehet részt a pótló vizsgán, ha erre vonatkozó szülői kérelmét és az orvosi igazolást, 

illetve a hatósági karantént alátámasztó hivatalos dokumentumot vagy az egyéb okra 

vonatkozó igazolást 2021. január 29. 16.00-ig az iskolának benyújtja. Az egyéb 

rendkívüli, a vizsgázó önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok megítélésének mérlegelési 

jogát az iskola igazgatója gyakorolja. 

 

2. Az írásbeli vizsga helyszíne 

 

A vizsga helyszíne a Toldy Ferenc Gimnázium főépülete (Budapest, I. kerület, Toldy 

Ferenc utca 9.) 

 

3. Az írásbeli vizsga lebonyolítása 

 

a) Érkezés  

http://toldygimnazium.hu/felvetelizok/hivatalos-hirdetmenyek/2020-10-20-felveteli-tajekoztato-2021
http://toldygimnazium.hu/felvetelizok/hivatalos-hirdetmenyek/2020-10-20-felveteli-tajekoztato-2021
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 Az iskola 915–től fogadja az írásbeli vizsgára érkező tanulókat.  

 Az érkező tanulóknak a vizsga megkezdése előtt legalább 15 perccel – 

vagyis legkésőbb 945–kor – el kell a helyüket foglalni a számukra kijelölt 

osztálytermekben. (A pótló vizsgaidőpontok esetében ez 1345).  

 A feladatlapok kiosztása és a dolgozat megkezdése után a késve érkezőknek 

már nincs lehetőségük részt venni a vizsgán. 

 

b) A belépés szabályai 

 A járványhelyzet miatt az épületbe kizárólag a felvételiző tanulókat 

engedhetjük be, vagyis szülők és kísérők nem léphetnek be az iskolába. 

 A belépéskor minden tanuló kötelező kézfertőtlenítésen és a falra szerelt 

lázmérők segítségével testhőmérséklet-ellenőrzésen esik át. A lázas tanulók 

(37,5 vagy afeletti testhőmérséklet) számára nem fogjuk engedélyezni a 

vizsgán történő részvételt. Ezzel összefüggésben azt kérjük, hogy beteg 

vagy a betegségre utaló tüneteket mutató gyermekük ne vegyen részt a 

vizsgán! (Ezekben az esetekben orvosi igazolással lehetőség van az első 

pótló időpontban vizsgázni.) 

 Az épületben folyamatosan, mind a vizsgák alatt, mind a vizsgát 

megelőzően, illetve a két vizsgarész közötti szünetben és a vizsgákat 

követően az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező. 

Amennyiben ezt egészségügyi okok indokolják, a maszk vizsgák alatti 

viselésére vonatkozó felmentést előzetesen orvosi igazolás csatolásával 

beadott írásbeli szülői kérelemre az igazgató adhat. 

 

c) A vizsga lefolyásával kapcsolatos egyéb tudnivalók és szabályok 

 A vizsga megkezdése előtt, a két vizsgarész közti szünetben, illetve a vizsga 

befejezését követően pedagógusaink biztosítják a felvételiző tanulók 

felügyeletét, útbaigazítását, illetve szükség szerint egyéb segítséget 

nyújthatnak nekik.  

 A vizsga során a tanulók számára biztosítjuk a megfelelő távolságtartást, egy 

tanteremben legfeljebb 10 tanuló vizsgázhat. 

 A két vizsgarész közötti szünetben a tanulók nem hagyhatják el az iskola 

épületét, illetve a folyosókon nem csoportosulhatnak.  

 Az írásbeli vizsga két 45 perces részből, illetve közöttük egy 15 perces 

szünetből áll, vagyis a vizsga vége várhatóan 1145, illetve a pótló vizsgák 

alkalmával 1545. 

 

4. Az írásbeli feladatlapok megtekintése 

 

 Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. január 28. 800-1600, a 

január 28-án írt pótló dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. február 1. 

1200-1600.  A február 5-én írt pótló dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. 

február 10. 1200-1600. 

 A megtekintés alkalmával minden belépő testhőmérséklet-mérésen esik át, 

illetve mindenkit kérünk, hogy végezzen kézfertőtlenítést a bejáratnál 

elhelyezett automatáknál. 

 A dolgozatok megtekintésére arra kijelölt osztálytermekben kerül sor, ahová a 

távolságtartás érdekében egyszerre csak korlátozott számú megtekintőt 

engedhetünk be. Emiatt előfordulhat, hogy a megtekintőknek várakozniuk kell. 
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 A dolgozatokról a megtekintésre kijelölt teremben kézzel írt jegyzet vagy 

fénykép készíthető. Ugyanakkor a várakozási idő rövidítése, illetve a 

fertőzésveszély csökkentése érdekében kérjük a megtekintőket (szülőket), 

hogy lehetőség szerint fényképezzék le a dolgozatot, és csak otthon 

tanulmányozzák a feladatlapok értékelését. 

 A Javítási- értékelési útmutatók 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu 

honlapon megtekinthetők. (A pótdolgozatok esetén az útmutatók aznap 17 órától 

érhetők el.)  

 

5. Az esetleges észrevételek benyújtása 

 

 Az írásbeli dolgozatokhoz kapcsolódó észrevételek benyújtásának határideje 

2021. január 29. (péntek) 1600 (A január 28-án írt pótdolgozatok esetében 2021. 

február 2. (kedd) 1600, míg a február 5-i pótló dolgozatok esetében 2021. február 

11. (csütörtök) 1600. 

 Az észrevételt írásban kell benyújtani az iskola titkárságán az iskola 

igazgatójának címezve. Az észrevételre az iskola igazgatója három munkanapon 

belül határozat formájában válaszol. 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy csak olyan észrevétel nyerhet kedvező elbírálást, 

amely összhangban áll a Javítási-értékelési útmutatóban foglaltakkal. 

 

6. Az írásbeli értékelő lapok átvétele 

 

Az írásbeli értékelő lapokat szkennelt formában, elektronikus úton vagy személyes 

átvétel útján juttatjuk el a vizsgázóhoz. 

 Az írásbeli vizsga eredményét igazoló értékelő lapok átvételének időpontja: 

2021. február 8. 800-1600, illetve a február 5-én írt pótló dolgozatok esetében 

február 16. 800-1600. 

 Írásos kérés esetén az értékelő lapot az iskola szkennelt formában, elektronikus 

úton megküldi a vizsgázónak arra az e-mail címre, amelyről a kérés érkezett. A 

kérést kizárólag akkor tudjuk figyelembe venni, ha az a toldy@toldy.edu.hu 

e-mail címre érkezik, illetve tartalmazza a tanuló nevét, illetve OM azonosító 

számát.  

 

7. A  felvételi jelentkezések benyújtása 

 

 Jelentkezési határidő a gimnáziumba: 2021. február 19. (a felvételi jelentkezési 

lap beérkezési határideje!) 

 Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelentkezést benyújtó tanulók kizárólag a KIFIR 

elektronikus adatlapkitöltő rendszerben állíthatják elő a felvételi lapokat, 

amelyeknek kinyomtatott és aláírt változatát iskolánkba is el kell juttatni. 

 A jogszabály nem ad lehetőséget arra, hogy egy tanuló a középfokú felvételi 

eljárással összefüggésben, egy már sikeresen elvégzett évfolyamot 

megismételjen. Ebből következően hetedik évfolyamos tanuló a rendes felvételi 

eljárás keretében nem jelentkezhet hatosztályos gimnáziumi képzésre. 

  

http://www.oktatas.hu/
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8. A szóbeli vizsga 

 

A szóbeli vizsgára 2021. március 1-12. között kerül sor. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

a járványhelyzet súlyosbodása esetén előfordulhat, hogy nem áll módunkban szóbeli 

felvételi vizsgákat szervezni. Ebben az esetben a felvételi rangsort az általános iskolai 

eredmények, valamint az írásbeli felvételi vizsga eredményei alapján állítjuk össze, a 

Felvételi tájékoztatóban meghatározott pontszámítás szerint. 

 

      a Toldy Ferenc Gimnázium iskolavezetése 

 

 

 


