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Tájékoztatás az írásbeli érettségi vizsgával kapcsolatos szabályokról, 
a vizsga menetéről, a vizsgák időpontjáról és a vizsgákon használható segédeszközökről. 

 

Kedves Érettségizők! 
 

Középszintű írásbeli vizsgák 
Általános információk 
 

1. Az írásbeli érettségi vizsgán a kezdete előtt legalább 30 perccel korábban kell megjelenni a vizsga 
helyszínén, melyről az osztályfőnökök tájékoztatás adnak. 

2. Az első három vizsganapon az első emeleti termeket (12/A) a portánál lévő bejáraton keresztül, a 
második emeleti termeket (12/B) az iskola középső bejáratán keresztül kell megközelíteni az előírt 
távolság megtartásával. 

3. A személyes - vizsgához közvetlenül nem szükséges - tárgyakat (mobiltelefon, okos óra stb. kikapcsolt 
állapotban a táskában kell hagyni. A táskákat a felügyelőtanár útmutatása alapján kell a tanteremben 
elhegyezni biztonságot megtartva. 

4. A vizsga végeztével az épületet egyesével, egymástól 1,5-2 méteres távolságot tartva a lehető legha-
marabb el kell hagyni, csoportokban beszélgetni tilos! 

5. A vizsgaterembe íróeszközt, személyi igazolványt – esetleg más fényképes igazolványt, amivel személy-
azonosságot igazolni lehet - illetve ételt, italt, csokoládét stb. lehet bevinni. Az igazolványt elég fel-
mutatni a tanárnak. 

6. Az öltözék kényelmes ruházat legyen (öltöny, kosztüm nem kötelező). 
7. Kérünk mindenkit, hogy feltétlenül használja a saját maga által hozott vagy az intézmény által biztosí-

tott védőeszközöket (maszk, kesztyű). 
8. A folyosókon, vizsgatermekben és a mosdókban kézfertőtlenítő folyadék áll a tanulók rendelkezésére. 

Kérünk mindenkit, hogy ezeket feltétlenül használja az érkezéskor, távozáskor, étkezés előtt, a vizsga-
dokumentumok aláírásakor. 

 

A vizsgák időtartama 
 

A  felügyelő tanár a táblára felírja a vizsgarész(ek), a  kezdés és a  zárás időpontját. 
 

Íróeszközök, segédeszközök 
 

A vizsgán kék vagy fekete golyóstollat kell használni, rajzot ceruzával lehet készíteni. 
 

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével 
ellátott lapokon lehet dolgozni. 
 

Az írásbeli vizsga menete 
 

A feladatlapok minden oldalára fel kell írni a kért adatokat. 
A feladatlapok belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, mindenki figyelmesen 
olvassa el ezeket! 
 

Több feladatlapból álló vizsga esetében (pl. angol nyelv, matematika) 
 

A megoldási idő letelte után 
 a piszkozati lapokat, a feladatlap üresen maradt részeit át kell húzni, 
 ki kell tölteni a feladatlap címoldalán található pótlapokra vonatkozó táblázatot (tisztázat, piszkozat), 
 feladatlapot a borítékba kell tenni, de nem kell lezárni, az asztal távolabbi sarkába kell helyezni, 
 az újabb feladatlapot a már megismert módon kell kitölteni. 
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A feladatlapodat a megadott vizsgaidő előtt is borítékba helyezhető, de 
 a következő vizsgarész feladatlapját nem lehet előbb elkezdeni, 
 a következő vizsga feladatlap kiosztásáig a teremben kell maradni, 
 a vizsgatermet csak az utolsó feladatlap beadása után lehet véglegesen elhagyni. 

 
Egyetlen feladatlapból álló vizsga esetében 
 

A feladatlap kitöltése után, a rendelkezésre álló idő előtt is beadható a feladatlap. A felügyelő tanár utasításait 
kell követni! 
 

Ha eltelt a vizsgára rendelkezésre álló idő, akkor a felügyelő tanár lezárja a vizsgát. Le kell tenni a tollat, be 
kell fejezni a vizsgát.  Csendben mindenki a helyén ülve várja meg, hogy a felügyelő tanár szólítsa. 
 

A felügyelő tanárral együtt, közösen ellenőrizni kell 
 a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét, 
 a borítékon a nevet, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsga idejét, 
 a feladatlapon és a pótlapokon a nevet, 
 átlettek-e húzva a vizsgadolgozaton üresen maradt részek és a piszkozatlapok. 

 

A vizsga végén a felügyelő tanár a jelenlétében a borítékot le kell ragasztani. 
 
Alá kell írni saját tollal a vizsgajegyzőkönyvet, majd távozni kell a vizsgáról. 
 

A szabálytalanságról és annak következményeiről 
 

Szabálytalanságnak számít, ha 
 nem megengedett segédeszközt használ a tanuló. 
 vét a magatartási szabályok ellen. 

 
Szabálytalanság esetén a felügyelő tanár elveszi a dolgozatot. Ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, 
továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja, az írásbeli vizsgát folytatni kell. 
A vizsga után a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az igazgató és a 
tanuló is aláírja. A különvéleményeket a jegyzőkönyvre rávezethetik. A szabálytalanság elbírálására a vizs-
gabizottság jogosult. Ennek időpontja a szóbeli vizsga előtti előzetes értekezlet. 
 
A vizsgabizottság a következő döntéseket hozhatja: 

A vizsgakérdésre adott megoldásodat részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az ér-
vénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 

Az adott vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja a tanulót. 
 

A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 
 

A vizsgadolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. május 31. és 2021. június 1. A kijavított dolgozatokat 
elektronikus levélben fogjuk továbbítani, nem kell az intézménybe bejönni. Bővebb információt az osztályfő-
nök fog nyújtani. 
A szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeket a megtekintést követően, 2021. június 2-án 16 
óráig lehet leadni az iskola igazgatójának címezve. 
 

Észrevétel kizárólag a javítási-értékelési útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés 
számszaki hibája esetén tehető. 
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Emelt szintű írásbeli vizsgák 
 

Ami eltér a középszintű vizsgától. 
 

A vizsgázó adatainak egyeztetése 
 

Fontos: be kell mutatni a vizsgaértesítő levelet (vizsgabehívót) és a személyi igazolványt! 
 

Az azonosító jelek használata 
 

Az emelt szintű vizsgákon nem a nevet kell használni. Azonosító jelet kap mindenki, azt kell szerepeltetni a 
dolgozaton 
 

A szabálytalanságról és annak következményeiről 
 

A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati 
lehetőséget határozatba kell foglalni. 
 
Észrevétel az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban 
 
Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgaszabályzatban és az adott vizsgatárgy részletes 
vizsgakövetelményeiben foglalt vizsgaszervezési technikai jellegű előírásokat megszegték, az írásbeli vizsga 
lezárását követő két órán belül az írásbeli vizsga helyszínén, a KH megbízottjánál a kormányhivatalnak 
címzett írásbeli észrevételben lehet megtenni. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
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Vizsgaidőpontok 

 


