
Kedves Diákok! Tisztelt Szülők! 
   
A központi felvételi írásbeli vizsga időpontja: 2023. január 21. szombat 10 óra. 
  
Helyszíne (azoknak, akik hozzánk nyújtották be az írásbelire a jelentkezési lapot):  
Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium (1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1.) 
 
Megjelenés 9.30-kor, az iskola épületébe 9.25-től lehet belépni. Kérjük a szülők gyermeküket 
csak a földszinti bejáratig kísérjék, lehetőleg ne az iskola épületében várakozzanak. 
A vizsgák megkezdése előtt kérünk minden vizsgázó tanulót, hogy a lehető legrövidebb idő 
alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben.  
A terembeosztást a vizsgabehívón találják a diákok, de ezt a portánál is láthatják majd. 
A vizsgázóknak személyazonosságuk igazolására fényképpel ellátott diákigazolványt vagy 
személyi igazolványt kell magukkal hozni.  
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika 
feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (körző, vonalzó és szögmérő) kívül más segédeszköz 
(pl. számológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb 
írásbeli munkát feladatlapokat kék vagy fekete tintával kell kitölteni.  
 
A vizsga 2x45 percet vesz igénybe, közben 15 perc szünettel. 10 órakor kezdődik a magyar 
nyelv írásbeli vizsga, 11 órakor a matematika vizsga.  
Időhosszabbítással rendelkező tanulók vizsgája 60-60 perces lesz, közte ők is kapnak 15 perces szünetet, 
így ők 12.15kor végeznek. 
  
2023. 01. 31-én (kedd) 14 órától azok a tanulók írhatnak pótló írásbeli vizsgát, akik az előző 
alkalommal nekik fel nem róható, alapos ok (betegség, váratlan közlekedési nehézség) miatt 
nem tudtak részt venni az előző írásbelin és erről értesítették az iskolát. Ebben az esetben a 
vizsgázónak (szüleinek) egy indoklással alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az 
intézmény igazgatójának, Szurmik Zoltánnak címezve, aki ennek elfogadásáról vagy 
elutasításáról írásban értesíti a vizsgázó tanulót és szüleit.   
  
  
A feladatlapok értékelése 

A dolgozatok javítása központi javítási és pontozási útmutató alapján országosan egységesen 
történik, tehát a tanuló teljesítményének megítélését a vizsga választott helyszíne nem 
befolyásolhatja.  

A kiértékelt feladatlapok megtekintése, az eredmények közzététele 

A Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban írt, kijavított írásbeli dolgozatokat 
kizárólag 2023. január 25-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig lehet megtekinteni. Megtekintéskor 
a vizsgázó a feladatlapokról kézzel vagy elektronikus módon másolatot készíthet. A 
megtekintés történhet úgy, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatokat laponként lefényképezi, majd 
ezt követően elhagyja a megtekintés helyszínét.  
 



A vizsgázó és szülője kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 
a megtekintést követő első munkanapon (2023. január 26-án, csütörtökön) 16 óráig. 
Amennyiben az elektronikus űrlap kitöltést választotta, a programfelületen keresztül 
továbbíthatja közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. Az észrevétel benyújtására nyitva 
álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az 
igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. írásban észrevételt tehet az iskolában.  Ha az 
írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola 
az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 
megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli 
az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is 
fenntartja korábbi észrevételt, az iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés 
kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát szervező középfokú iskolában, a 
Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 
fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program használatával 
továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető. 

Az írásbeli vizsga részletes eredményeit tartalmazó Értékelő lapot 2023. január 25-én 8 órától 
adjuk át a tanulóknak vagy szüleiknek.  

Budapest, 2022. december 09. 
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