
 

TÁJÉKOZTATÓ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA ÉRKEZŐKNEK 

 

Tisztelt Vizsgázók! 

 

 Az emelt szintű informatika érettségi vizsga helyszíne az iskola főépületének udvarában 

található Neumann János Informatikai Laboratórium. A helyszínt az oldalsó, Bokréta 

utcáról nyíló udvari bejáraton keresztül kérjük megközelíteni az ábrán jelölt útvonalon: 
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 Kérjük, hogy 7.30-ra minden vizsgázó érkezzen meg. 

 Az iskola előtt a Kossuth utcán, illetve oldalt, a Bokréta utcán végig ingyenesen lehet 

parkolni. 

 Vizsgabehívó (elektronikusan is jó) és személyi igazolvány legyen mindenkinél. A 

behívót a termek bejáratánál a folyosó ügyeletesnek kérjük felmutatni, a személyi 

igazolványt vigyék be a vizsgaterembe és tegyék ki a padjukra. 

 A vizsga helyszínéül szolgáló épületbe való belépéskor, illetve a folyosón, a 

vizsgatermekben és a mellékhelyiségben lehetőség van kézfertőtlenítésre. Maszkot 

mindenki hozzon magával, a vizsga ideje alatt ezt nem kötelező viselni, addig viszont 

igen. 

 A folyosón a tantermek egymás mellett helyezkednek el, folyamatosan számozva, a 

vizsgabehívón szerepel a vizsgaterem neve, illetve az ajtókon is olvasható lesz a 

beosztás. 

 A táskák elhelyezésére a folyosón van lehetőség, természetesen folyamatos felügyelet 

mellett. A telefonokat kikapcsolt állapotban a folyosó ügyeletes asztalán kell 

elhelyezni. A terembe semmilyen karóra sem vihető be, amennyiben hoznak, azt is a 

telefonok mellé kérjük letenni.  

 A vizsgaterembe íróeszközön (kék vagy fekete toll, ceruza) és vonalzón kívül a 

rendkívüli körülményekre való tekintettel lehetőség van bevinni visszazárható 

üvegben innivalót és zárt csomagolásban nem morzsálódó élelmiszert, de kérjük 

ezeknek a körültekintő kezelését. 

 

 

Sikeres vizsgát kívánunk mindenkinek! 

 

 



3. számú melléklet 

 

VIZSGÁZÓKNAK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 

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), és be kell mutatnia a vizsgaértesítő levelet (vizsgabehívót).  

 

2. Az azonosító jelek használata 

 

A vizsga kezdetekor a vizsgázók megkapják azonosító jelüket, melyet a kiosztásra kerülő feladatlap(ok)on minden 

előírt helyen, valamint a pótlap(ok)on fel kell tüntetniük.  

 

3. A vizsga időtartama 

 

Az írásbeli érettségi vizsga kezdete: délelőtti vizsga esetén 8.00 vagy 9:00 óra; délutáni vizsga esetén 14.00 óra. 
Az írásbeli vizsga időtartama: maximum 240 perc (eltérés esetén a megfelelő időtartamot kell ismertetni). 

Ettől eltérő időtartam – a nemzetiség nyelvén, vagy a célnyelven folyó írásbeli vizsgák kivételével – egyedileg, 

csak engedély alapján adható. 
Amennyiben a vizsga során több feladatlapot kell megoldani, úgy ismertetni kell az egyes feladatlapok megoldási 
sorrendjét és az egyes feladatlapok megoldására rendelkezésre álló időtartamot. 

 

4. 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. 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 

lapokon lehet dolgozni. 

Az egyes vizsgatárgyakhoz kapcsolódó segédeszközöket az Összefoglaló az emelt szintű írásbeli/írásbeli jellegű 
gyakorlati feladatsorokhoz használható segédeszközökről 1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

5. Az írásbeli vizsga menete 

 

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

figyelmesen el kell olvasni. 

 

Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból (a továbbiakban: dolgozatrész) áll (pl. élő idegen 

nyelv, történelem), az egyes dolgozatrészek megoldására adható idő lejártával a vizsgázótól a dolgozatrészt (első rész 

esetében a borítékba helyezve) át kell venni. 

Ø A megoldási idő leteltével a vizsgázó a dolgozatrészt a piszkozatlapok és a vizsgadolgozat üresen maradt 
részeinek áthúzása, valamint a feladatlap címoldalán található, a pótlapokra vonatkozó táblázat kitöltése után 

(első rész esetében a borítékba helyezve) az asztal bal oldalán elhelyezi. A felügyelő tanár kiosztja a következő 

dolgozatrész feladatlapját, majd összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, ezt követően ellenőrzi, hogy a 

vizsgázó feltüntette-e az azonosító jelét minden előírt helyen, valamint az esetleges vizsgatárgy-specifikus 

információkat a dolgozatrészen, és áthúzta-e a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat. A 

feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok 

megoldására szánt időtartamot. 

Ø A borítékot nem zárja le! A borítékokat úgy helyezi el a tanári 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 az azonosító jelek egyezését, valamint a pótlapokat tartalmazó táblázatba beírt 
adatok helyességét, valamint azt, hogy a vizsgázó az esetleges vizsgatárgy-specifikus információkat feltüntette-e 

a dolgozaton. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, 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 a vizsgáztatási 

jegyzéken aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek egyeztetése megtörtént. A vizsgázó ezt követően távozik a 

vizsgára elkülönített épületrészből. 

 

6. 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 megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, kérésére a vizsga 
megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. A vizsgajelentkezést fogadó intézmény 
igazgatójának engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.  

− Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból a 
következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 

(Figyelem! Az emelt szinten letehető vizsgák köre a vizsgaszabályzat 61/A. §-a és a felsőoktatási felvételi eljárásról 
szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján megváltozhat! Így előfordulhat, hogy bár a 
vizsgabizottság a vizsgázó számára pótló vagy javító vizsga letételét engedélyezi, de az adott vizsgatárgyból nem lehet 
majd emelt szintű vizsgát tenni.) 

 

7. 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. A vizsgázó az írásbeli 
vizsgát folytathatja.  

A vizsga befejezését követően a szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a vizsgázó is aláír. A vizsgázó külön 

véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult. 
 

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. 
 

8. Észrevétel az írásbeli vizsga lebonyolításával kapcsolatban 

 

Amennyiben az írásbeli vizsga lebonyolítása során a vizsgázó szerint 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 

észrevételt tehet. A határidő jogvesztő, igazolásnak helye nincs. 
 

9. A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

 

A vizsgadolgozatok javítása a kormányhivatal által felkért szaktanárok közreműködésével történik. A javítási-értékelési 

útmutatót az OH a dolgozat megírását követően a www.oktatas.hu honlapon nyilvánosságra hozza. A feladatsorok a 

javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az OH honlapjára, 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. 

 

A kijavított vizsgadolgozatokat a vizsgázó – ha jelentkezését valamely középiskolában nyújtotta be – abban az 

intézményben tekintheti meg, ahová jelentkezését benyújtotta. A vizsgázó a megtekintés helyéről és idejéről abban az 

intézményben kaphat felvilágosítást, ahol a jelentkezését benyújtotta. 

Az a vizsgázó, aki jelentkezését a kormányhivatalnál nyújtotta be, kijavított vizsgadolgozatát a kormányhivatal 

tájékoztatása alapján tekintheti meg. A dolgozat megtekintésének helyét és időpontját a vizsgaértesítő levél 

(vizsgabehívó) tartalmazza, valamint megtekinthető az OH honlapján (www.oktatas.hu) is. 
 

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 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.


