
Tájékoztató a középszintű érettségi vizsgán megjelent tanulóknak 

 

 

1. Az írásbeli érettségi vizsgák ideje és helyszíne a mellékelt „Értesítés az érettségi vizs-

gákról” (vizsgabehívó) dokumentumban olvasható.  

2. Az emeltszintű érettségi vizsgák során érvényes előírásokról a Kormányhivatal által ki-

adott dokumentumot ezzel a tájékoztatóval együtt minden érintett vizsgázó megkapja.  

3. A vizsgázónak a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel hamarabb meg kell jelenni a 

vizsga helyszínén! 

4. Az érvényes járványügyi előírásokat mindenkinek be kell tartani! Az épületbe való belé-

pésékor mindenki számára kötelező a védőmaszk használata. A vizsgázók számára a vizs-

ga előkészületei során is kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező! A vizsga 

végén, a dolgozat beadásakor is feltétlenül használni kell a maszkot!  

5. Kiemelt figyelmet kell fordítani a távolságtartási szabály betartására, se az intézmény 

épülete előtt, se az iskola folyosóin nem csoportosulhatnak a vizsgázók! E szabály betar-

tása érdekében azok a tanulók, akik a közép szintű írásbeli vizsgát a 026., 028., 034. és 

036. tantermek valamelyikében írják, a Hunyadi utca felőli bejáratot legyenek szívesek 

használni. A többiek a főbejáraton érkezzenek a behívón megjelölt terembe. Az épületbe 

való belépés után - testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés után - mindenkinek azonnal a 

számára kijelölt (ez a vizsgabehívón fel van tüntetve) vizsgaterembe kell menni! 

6. Az írásbeli vizsgán mindenki ünnepélyes öltözetben (fehér blúz, fehér ing) jelenjen meg. 

Javasolt a biztonságosan tisztítható ruházat. 

7. Személyi- és diákigazolványát mindenki hozza magával. 

8. Használható segédeszközök:  

 Magyar nyelv és irodalomból és történelemből Helyesírási szótár használható, 

amelyről az iskola gondoskodik.  

 Matematikából, fizikából és kémiából függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására 

és megjelenítésére nem alkalmas számológép, körző, vonalzó, szögmérő használata 

megengedett.  Ezekről az eszközökről a vizsgázónak kell gondoskodnia. 

 Történelem és földrajz tárgyakból atlasz használható, amelyről a vizsgázó gondosko-

dik. 

 Idegen nyelvi íráskészség feladatrészhez nyomtatott kétnyelvű szótár használható, er-

ről is a vizsgázó gondoskodik. 

Segédeszközöket az érettségizők egymástól nem kérhetnek kölcsön, továbbá egymásnak 

semmilyen saját, személyes tárgy (íróeszköz, papírzsebkendő, stb) nem adható át! 

9. Tilos az épületben a mobiltelefon és minden más kommunikációs eszköz használata! A 

vizsgázó a mobiltelefonját a vizsga kezdete előtt köteles kikapcsolni, majd a táskájába be-

letéve a folyosón elhelyezni. 

10. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem megengedett segédeszközök használata, valamint a 

vizsgaszabályzat bármilyen megsértése súlyos következményeket von maga után! 

11. Az érettségizők csak a kiadott feladatlapokon dolgozhatnak. Vázlatkészítésre és pisz-

kozat írására is csak az iskola pecsétjével ellátott pótlap használható. A vizsgázó a fel-

adatlapon, pótlapokon csak kék tollal dolgozhat, rajzot ceruzával készíthet. A vizsgadol-

gozatokban javítani csak lehúzással lehetséges, lefestő használata tilos! 



12. A vizsgadolgozatokat – azok elkészülte után - borítékba kell elhelyezni. A borítékra és a 

feladatlapra mindenkinek fel kell írnia nevét, osztályát! Pótlapok használata esetén, eze-

ken a vizsgázó nevén és osztályán kívül még fel kell tüntetni a vizsgatárgy nevét, a vizsga 

szintjét és a vizsganap keltét. 

13. Az írásbeli dolgozatok megtekintésének időpontja: 2021. május 31. és június 1. reggel 8 

órától délután 16 óráig.  

A vizsgadolgozatok megtekintésére a rendkívüli vizsgarendre tekintettel osztályonként 

külön beosztás készül. Erről külön értesítés lesz! 

A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést kö-

vető első munkanap végéig (2021. június 2.) – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójá-

nak. Az észrevétel a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével – az idevonatkozó kor-

mányrendelet elektronikus kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – 

elektronikusan is benyújtható. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. 

14. A középszintű szóbeli vizsgák ideje: 

    12.A vizsgabizottság: 2021. június 21. 

                                    12.B vizsgabizottság: 2021. június 22. 

     12.D vizsgabizottság: 2021. június 16. 

 Előreláthatólag az Előrehozott vizsgabizottságban szóbeli vizsgák nem lesznek! 

  

 

 

 

 

 


