
VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 

Egészségvédelmi intézkedések: 

 Az iskolaépületben a belépés általános szabályai érvényesek: hőmérőzés és kézfertőtlenítés a főbejáratnál. 

 A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli vizsga alatt 

ajánlott, de nem kötelező. 

 Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja be 

a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia. 

 A  vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt 

hagyják el a vizsga helyszínét, épületét. 

 

1. A vizsgázó adatainak egyeztetése 

A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 

A vizsga előtt a vizsgázónak személyazonosságát igazolnia kell (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú 

jogosítvánnyal). 

2. A vizsga időtartama 

1. Írásbeli érettségik: május 3-4-5-6-7. 9:00-kor kezdődnek 

2. Írásbeli érettségik: május 10-től 8:00-kor, illetve 14:00-kor kezdődnek. 

3. Íróeszközök, segédeszközök 

Az íróeszközökről a vizsgázó, a segédeszközökről a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározottak szerint a 

vizsgázó, illetve a vizsgaszervező intézmény gondoskodik. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik. (Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló a középszintű vizsgákon 

használható segédeszközökről 1. sz. melléklet tartalmazza.) A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék 

vagy fekete színű, nem halványuló, nem radírozható tintával (golyóstollal) kell elkészíteni. 

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott 

pótlapokon lehet dolgozni. 

4. Az írásbeli vizsga menete 

A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt 

figyelmesen el kell olvasni. 

➢ A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozat és a feladatlap üresen maradt részeinek áthúzása, 

valamint a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után (első rész esetében a borítékba 

helyezve, de azt nem lezárva) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész 

feladatlapját.  

➢ A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el az asztalon, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész 

zökkenőmentes elhelyezését a borítékban. 

Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a dolgozatokat beszedi. 

A vizsgázóval közösen ellenőrzi a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. Ellenőrzi, hogy a vizsgázó 

feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét a borítékon, valamint az esetleges 

vizsgatárgy-specifikus információkat a dolgozatrészen. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a 

feladatlapon és a pótlapokon is feltüntette-e a saját nevét, valamint azt, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen 

maradt részeit és a piszkozatlapokat áthúzta-e. 

A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a vizsgára 

elkülönített épületrészből. 



5. A vizsga megszakításának következményeiről 

- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak. 

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból 

vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 

6. A szabálytalanságról és annak következményeiről 

(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen) 

Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen 

szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli 

vizsgát. 

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az igazgató és a 

vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség esetén az érintetteket 

meghallgatja. 

Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő 

döntéseket hozhatja: 

a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész 

figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 

b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget 

határozatba kell foglalni. 

7. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

Megtekintés: május 31-én és június 1-jén, regisztráció alapján. A regisztrációról e-mailen és az írásbeli vizsgák során 

tájékoztatjuk a vizsgázókat. 

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A 

vizsgadolgozatot és a javítási-értékelési útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az 

iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti. A megtekintés 

történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, vagy – ha annak feltételei adottak vagy 

megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton 

is megküldheti. A vizsgázó az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó a megtekintés helyéről és idejéről abban az 

intézményben kaphat felvilágosítást, ahol a jelentkezését benyújtotta. A vizsgázó az észrevételeit legkésőbb 2021. 

június 2-án 16 óráig adhatja be. Az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti abba az intézménybe, ahol a 

jelentkezését benyújtotta. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája 

esetén tehető. 

A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az Oktatási Hivatal 

honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 vagy 9 órakor kezdődő vizsgák esetében a kérdéses vizsga másnapján reggel 

8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát követő nap 14 órakor. 


