
A kijavított felvételi dolgozatok megtekintése és észrevétel benyújtása: 
 

• A kijavított dolgozatok megtekintése a Debreceni Református Kollégium 

Gimnáziumában 2022. január 27-én, csütörtökön történik 800 – 1600 óra között a 

gimnázium 3. emeletén található előadóban. /AUDMAX/ 

• A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait az igazgató által meghatározott helyen 

és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy 

elektronikus úton másolatot készíthet és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési 

útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Fénymásolatot nem 

tudunk készíteni! 

• A vizsgázó az észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig 2022. január 

28-án, - 1600 – óráig írásban adhatja le. 

• Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt 

be, az iskola érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, 

megfelelő indoklással, az észrevétel benyújtását követő három napon belül írásban közli 

az észrevételt tevővel.  

Értékelő lap:  

• Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola az OH által kiadott, a vizsga 

részletes eredményét tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az 

igazgatóaláírásával hitelesített Értékelő lapon tájékoztatja a vizsgázókat, melyet a 

megtekintéskor ad át a tanulónak vagy a tanuló képviselőjének /szülő, meghatalmazott/ 

• Az át nem vett Értékelő lapokat az iskola postázza 2022. január 31-én.  

Pótfelvételi  

• Az 1. pótírásbeli időpontja: 2022. január 27 /csütörtök/. A kezdés: 1400 Megjelenés 

1330 az iskola titkársága előtt! 

 

• Ezen a napon azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni!  

• A 2. pótló vizsganapon 2022. február 4-én, kérelemre kizárólag azok a tanulók vehetnek 

részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan házi karanténba 

kerültek, tovább egyéb önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév 

rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak 2022. január 27-ei 1. pótnapján nem 

tudtak megjelenni.  

• Az előző írásbeli vizsgákon alapos ok miatt meg nem jelenő vizsgázók 2022. január 28. 

(péntek) 16 óráig elektronikus úton, írásban jelezhetik a 2. pótnapra vonatkozó 

részvételi szándékukat kizárólag abban az intézményben, ahol az eredeti 

jelentkezésüket benyújtották 


