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BEVEZETÉS 

A középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során a VIK Szakképző 

Intézménybe a belépés rendjét Iskolánk meghatározta és a felvételi eljárásban érintett személyek ezeket 

a szabályokat kötelesek betartani. 

AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ ÉRKEZÉS 

Kérünk mindenkit, hogy megfelelő időre állítsa az ébresztőóráját, hogy időben keljen fel, induljon el, 

számítsa ki jól az utazási időt. A későn érkezők esetében nem biztos, hogy biztosítani tudjuk a bejutást, 

ha az veszélyezteti a többi vizsgázó egészségét és/vagy az egész vizsga aznapi zavartalan lebonyolítását. 

Kérünk minden vizsgázó tanulót, hogy a vizsga időpontja előtt legalább 30 perccel az Iskola épületéhez 

érkezzen meg. 

Közeledve a bejárathoz, kérünk mindenkit, hogy a megfelelő távolság (legalább 1,5 méter) megtartására 

fokozottan figyeljen, hogy a bejáratnál ne alakulhasson ki torlódás! 

AZ ISKOLÁBA TÖRTÉNŐ BELÉPÉS 

A központi írásbeli felvételi vizsga napján és a pótnapokon lehetőség lesz az iskola épületébe 

háromnegyed órával a kezdést megelőzően belépni – egyesével, betartva a 1,5 méteres távolságot! 

Az épületbe csak a felvételiző tanuló léphet be! 

A vizsgázó szülei, hozzátartozói nem léphetnek be az iskola területére! 

Az iskolába történő belépéstől számítva kötelező a szájmaszk viselése minden közös területen 

(lépcsőház, folyosók, mosdók, irodák). A belépéskor kötelező felvenni vagy a saját, vagy az iskola által 

biztosított szájmaszkot. 

A bejáratnál mindenkinél érintésmentes lázmérést végzünk. Aki lázas, azt nem engedjük be az épületbe, 

nem vizsgázhat. A kapun belül a lázmérésre és kézfertőtlenítésre is alkalmas készülékeket (a bejáratnál 

jobb és bal oldalon) helyeztünk üzembe, amelyek használata minden belépő személy számára kötelező. 

Kézfertőtlenítőt a folyosókon és a vizsgatermekben is rendelkezésre bocsátunk, valamint a mosdókban 

fertőtlenítő folyékony szappant és kéztörlő papírt helyezünk ki. 

Azt, hogy ki melyik teremben vizsgázik, kifüggesztjük a földszinti folyosó falára, illetve munkatársaink 

segítik majd az épületen belül történő tájékozódást. 
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A belépés után azonnal, a lehető leggyorsabb módon a vizsgaterembe kell felmennie minden vizsgázónak. 

Vizsgatermeket a biztonság érdekében több szinten is kialakítunk, így biztosítva, hogy egy-egy mosdót, 

minél kevesebben használjanak. 

BIZTONSÁGI ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK A VIZSGATEREMBEN 

A tantermekben maximum 10 vizsgázó tartózkodhat, a vizsgázók között legalább 1,5 méteres távolság 

szükséges!  

A tantermekben mindenki köteles elfoglalni a megjelölt asztalt és széket. A helyét csak a felügyelő tanár 

kérésére és csak bizonyos vizsgafunkciók elvégzése érdekében (pl. kötelező aláírás) hagyhatja el, illetve a 

vizsga időtartama alatt meghatározott módon kézfertőtlenítésre, illetve a mosdóhasználat idejére. 

A vizsgához szükséges minden előírt, és használható eszközt a vizsgázónak kell biztosítania, így 

különösen kék tollat (javasolt több is), ceruzát, körzőt (matematika), vonalzót. Kérjük, ezekre nagyon 

figyeljenek! 

Bármilyen kötelező dokumentum esetében csak saját toll használható, mástól, azaz másik vizsgázótól 

vagy a felügyelő tanártól nem lehet majd kérni! 

A vizsgateremben a maszk viselése javasolt, de nem kötelező. A terem elhagyásakor (pl. mosdó) azonban 

kötelező azt felvenni. 

A vizsgateremben a megérkezéskor mindenki köteles az érvényes (!) személyi igazolványát vagy útlevelét 

a pad jobb felső területére fényképes felével felfelé kihelyezni! 

A vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár által elmondott instrukciókat tudomásul kell venni! 

A vizsgára mindenki hozzon magával megfelelő mennyiségű folyadékot, ennivalót (lehetőleg előre-

csomagoltan), rágcsálni-valót (szőlőcukor, csokoládé), papírzsebkendőt, saját kézfertőtlenítőt (ha van).  

A vizsgaterem csak akkor hagyható el, amikor arra a felügyelő tanár engedélyt ad. A vizsga végén az 

épületet a lehető leggyorsabban kell elhagyni. 
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EGYÉB INFORMÁCIÓK 

A vizsgatermek a vizsganapok (2022. január 22. – pótnap: 2022. január 27. – plusz pótnap: 2022. február 

4.) előtt fertőtlenítésre kerülnek. Ezen kívül minden vizsganap végén a vizsgatermekben és a mosdókban 

szintén alapos fertőtlenítésre kerül sor. 

Az épületben a vizsgázók, a felügyelő tanárok, a vezetőség által felkért egyéb személyek, valamint a vizsgát 

esetlegesen felügyelő személyeken kívül csak a jogszabályban egyébként meghatározott személyek (pl. 

Népegészségügyi Hatóság munkatársai, Rendőrség, Kormányhivatal) tartózkodhatnak!  

A VIZSGADOLGOZATOK MEGTEKINTÉSE 

A vizsgadolgozatok eredményével és a megtekintéssel kapcsolatosan az alábbiak betartására törekszünk: 

Az értékelőlapot minden vizsgázónak elküldjük 2022.02.01-ig a jelentkezési lapon megadott e-mail címre. 

A kijavított dolgozatokat 2022. február 2. (szerda) 9 és 17 óra között lehet megtekinteni az iskola 

titkárságán (2. emelet). 

„A vizsgadolgozatok megtekintésekor: 

1. Ügyelni kell arra, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb csoportosulások. 

2. A megtekintés során az intézmények munkatársai számára a biztonságos távolság megtartása, 

valamint a védőmaszk viselése feltétlenül javasolt. 

3. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként 

lefényképezi, és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét.” 

Amennyiben a dolgozatok javításával kapcsolatosan észrevételük van, ezt 2022. február 03-án 16 óráig 

tehetik meg írásban e-mailben, az iskola igazgatójának címezve az info@vikiskola.hu címre küldve. A 

határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. A vizsgával 

kapcsolatos ügyintézés elektronikusan történik, minden esetben az info@vikiskola.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2022. január 12. 

 

Kökény István sk. 

Igazgató 
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