
Tájékoztató a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnáziumban 

írásbeliző nyolcadik osztályos tanulóknak és szüleiknek 

 

A 2022. január 22-én, szombaton esedékes központi írásbeli felvételi megszervezése kapcsán arra törekszünk, 

hogy a vizsgázók nyugodt és biztonságos környezetben vizsgázhassanak. A sikeres lebonyolításhoz ezúton is 

kérjük a szülők segítő együttműködését. 

ISKOLÁNKBAN AZ ORROT ÉS SZÁJAT ELTAKARÓ MASZK VISELÉSE A KÖZÖS 

TEREKBEN KÖTELEZŐ, ÍGY KÉRJÜK, HOGY GYERMEKÜK MINDENKÉPP MASZKBAN 

ÉRKEZZEN HOZZÁNK A FELVÉTELI NAPJÁN! 

A felvételizőknek hozniuk kell még: kék vagy fekete tollat, rajzeszközöket (vonalzó, körző, szögmérő), 

valamint fényképes igazolványt (diákigazolvány vagy személyi) személyazonosságuk igazolására. 

Kérjük, hogy a 10 órai pontos kezdés érdekében legkésőbb 9.30-ra érkezzenek meg a felvételi vizsgát író 

tanulók.  

A szülők a szélfogóig kísérhetik gyermeküket, de az iskola épületébe nem léphetnek be!  

A vizsgatermekben a létszámokat (legfeljebb 10 fő termenként) és az ülésrendet úgy alakítjuk ki, hogy a 

biztonságos távolságtartás megvalósulhasson. Az épületbe történő belépéskor kötelező lesz a kézfertőtlenítés 

és a testhőmérséklet mérés. 

A magyar nyelv írásbeli 10:00-kor kezdődik és 10:45-ig tart, a matematika pedig 11:00-től 11:45-ig. 

A javítási-értékelési útmutató 2022. január 22-én 13 órától lesz elérhető a www.oktatas.hu oldalon. 

A kijavított központi írásbeli vizsga megtekintésének időpontja: 

2022. január 28. 8:00-16:00. 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője tekintheti meg, azokról másolatot 

készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre 

észrevételt tehet 2022. január 31-én 16 óráig. 

Az írásbeli vizsga eredményéről az Értékelő lapot a megtekintés napján kapja meg a vizsgázó. 

Amennyiben gyermekük valamilyen nyomós, neki fel nem róható indok (pl. betegség, hatósági házi karantén, 

közlekedési ok) miatt nem tud részt venni a január 22-i írásbeli felvételi vizsgán, kérjük, mielőbb jelezzék ezt 

nekünk a gimnazium@magyar-kinai.edu.hu e-mail címen. Ők majd a január 27-i, csütörtöki pótnapon tudnak 

központi írásbeli vizsgát tenni. 

A második, február 4-ei (pénteki) pótnap igénybevételével kapcsolatban a 30/2021. (XI.23.) EMMI határozat 

ad tájékoztatást: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/30_2021_EMMI_hatarozat.pdf 

Amennyiben gyermeküket érinti a második pótnap, kérjük, mielőbb jelezzék ezt nekünk a 

gimnazium@magyar-kinai.edu.hu e-mail címen, hogy mihamarabb fel tudjuk venni a kapcsolatot. 

 

Budapest, 2022. január 15. 

 

A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és Gimnázium vezetősége 
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