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Az írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. szombat 10 óra. 
A beosztásról, az érkezés és a beléptetés rendjéről értesítést fogunk küldeni! 

 
A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a 
vizsgázók az épületben ne csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt 
foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben. Ezért pontos beosztást készítünk, 
AMIT NYOMATÉKOSAN KÉRÜNK BETARTANI! 
 
Beléptetéskor a kézfertőtlenítés kötelező! A védőmaszk viselése az írásbeli 
vizsga alatt a vizsgázók számára ajánlott, de nem kötelező. 
 
 

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt 
– diákigazolványt vagy személyi igazolványt – kell magukkal vinni. A magyar nyelvi 
feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok 
kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. 
zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, 
minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. 
 

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 
perc szünetet kell tartani.  
 

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató 
által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében 
megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel 
másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő 
értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek 
rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot 
kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül 
– egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. Ennek időpontját az írásbeli felvételi 
napján közöljük.  
 

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 
esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – 
írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása 
esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem 
benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező 
középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése 
előtt tájékoztatja a vizsgázókat.  
 

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt 
nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét 
határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő 
három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő 
az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, az 



iskola által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított 
három napon belül, a vizsgát szervező iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a 
hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén fellebbezést nyújthat 
be.  A fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbezést − az ügyre vonatkozó 
dokumentumokkal együtt − egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a 
fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, 
megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid 
úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az 
iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem érinti a 
tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát. 
 

A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola 
honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.  
 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által 
kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének 
lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával 
hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat 2021. február 8-
áig.  
 

Amennyiben a tanuló nyomós indok miatt nem tud részt venni a vizsgán, pótló 
vizsgát tehet. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin 
alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A vizsgázók által benyújtott, indoklással 
alátámasztott írásos kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a 
központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. 
Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú 
központi írásbeli vizsgát. Az első pótnap időpontja: 2021. január 28. 14 óra. 
 
A járványhelyzetre tekintettel egy második pótnap is meghirdetésre kerül. Ennek 
időpontja: 2021. február 5. 14 óra. Ezen a napon kizárólag azok a vizsgázók 
vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy 
igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb, rendkívüli, 
önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán nem tudtak előzőleg 
megjelenni a vizsgán. A második pótnapon való részvételt a jelentkezőnek kell 

kérelmezni 2021. január 29. nap 16 óráig.  
 

Bármilyen kérdés esetén forduljanak bizalommal Hordós Andrea tanulmányi igazgató 
helyetteshez!  
 



 


