
 

 KEDVES TANULÓK, KEDVES SZÜLŐK!  

 
A központi írásbeli felvételi vizsgára 2023. január 21-én kerül sor.  
A vizsgára 9:30-9:50 között kell megérkezni a tanulóknak. 

A beléptetést és tantermekbe eljutás tanárok fogják irányítani. 

A terembeosztást az e-mailben küldött VIZSGABEHÍVÓ tartalmazza. 

A tantermek jelölésében az első betű a szinteket jelöli:  F – földszint  

 E – első emelet 

 M – második emelet 

 H – harmadik emelet 

A beléptetést és tantermekbe eljutást tanárok fogják irányítani, a szülők csak a földszinten 

tartózkodhatnak. 

Parkolás az iskola mögötti és az Avasi templomhoz vezető Papszer utcán, a Szent István 

téri parkolóban és az Európa téri mélygarázsban javasolt.  

 

 

 



Ha a jelentkező önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt nem tud részt venni a január 21-i 

vizsganapon, akkor azt az iskola titkárságára telefonon (46/500-180 11-es mellék) vagy 

emailben ( titkarsag@levaygimnazium.hu) jeleznie kell!  

Pótnap: 2023.január 31. 14 óra azon tanulók számára , akik kérelem és a hivatalos igazolás 

bemutatásával erre engedélyt kaptak  

 

A dolgozatok javítása már szombaton megkezdődik, de ez a vizsgázók nagy száma miatt több 

napig is eltart. A pontszámok január 23 – 26. között az iskola honlapján lesznek elérhetők 

www.levaygimnazium.hu a tanuló oktatási azonosítójával. 

A dolgozatok megtekintése 2023. január 26-án 8-16 óráig lehetséges. A megtekintés helyszíne 

a Gimnázium Diákotthoni részének Imaterme : 3530 Miskolc, Rákóczi utca 18 .  

 

A dolgozatról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet 

vagy térítés ellenében fénymásolatot kérhet.  

Észrevétel lehetősége.  

A vizsgázó és szülője – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 

esetén – az értékelésre észrevételt tehet.  

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén 

észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig, azaz 2023. január. 27. – tizenhat 

óráig – írásban adhatja le az intézmény Titkárságán, vagy elektronikusan is benyújthatja a 

következő címen titkarsag@levaygimnazium.hu.  

Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet 

igazolási kérelmet benyújtani. A benyújtás határideje jogvesztő.  

A beérkezett kérelmeket az iskola 3 napon belül elbírálja. A bírálatról készült határozatot 

elektronikus úton juttatjuk el az észrevételt benyújtó számára.  

Értékelő lap átadása szintén 2023. január 26-án 8-16 óra között történik a megtekintéssel 

azonos időpontban és helyszínen.  

Az észrevétel után felülbírált dolgozatok értékelő lapját a határozattal együtt, emailben fogjuk 

elküldeni.  

Kérjük, hogy legyenek szívesek folyamatosan figyelni a megadott email fiókjuk levelezését, 

illetve az iskola honlapját, mivel a vizsgával kapcsolatos minden ügyintézés és kapcsolattartás 

elektronikus formában történik.  

Bármilyen kérdésüket feltehetik a tanulmanyi.ig.h@levaygimnazium.hu vagy a 

titkarsag@levaygimnazium.hu címen.  

 

Jó felkészülést és sikeres vizsgázást kívánunk minden kedves tanulónak!  

 

Áldás kívánással: Kerboltné Tóth Edit ig. h.  

 


