
2. sz. melleklet 

VIZSGAZOKNAK SZOLO RESZLETES TAJEKOZTATO 

1. A vizsgazo adatainak egyeztetese 

A vizsgaz6nak legalabb 30 perccel az irasbeli vizsga id6pontja el6tt meg kell jelennie a vizsga helyszinen. 

A vizsga e16tt a vizsgaz6nak szemelyazonossagat igazolnia kell (szemeJyi igazolvannyal, utlevellel, uj tiPUSll 

jogositvannyal). 


2. A vizsga idotartama 

Az irasbeli erettsegi vizsga kezdete: delelOtti vizsga eseten 8.00 ora; delutani vizsga eseten 14.00 ora. 

Az irasbeli vizsga id6tartama: maximum 180 perc (elteres eseten a megfele16 id6tartamot kell ismertetni). 

Ettol eUero idotartam - a nemzetiseg nyelven, vagy a celnyelven folyo irasbeli vizsgak kivetelevel- egyedileg, 

csak engedely alapjan adhato. 

Amennyiben a vizsga soran tobb feladatlapot ken megoldani, ugy ismertetni kell az egyes feladaUapok 

megoldasi sorrendjet es az egyes feladatlapok megoldasara rendelkezesre ano idotartamot. 


3. Iroeszkozok, segedeszkozok 

Az ir6eszk6z6kr61 a vizsgaz6, a segedeszk6z6kr61 a vizsgatargy reszletes k6vetelmenyeiben meghatarozottak 
szerint a vizsgaz6, illetve a vizsgahelyszin gondoskodik. A segedeszk6z6ket a vizsgaz6k egymas k6z6tt nem 
cserelhetik. (Az egyes vizsgatargyakhoz kapcsol6d6 segedeszk6z6ket az OsszeJoglalO a kozepszintii vizsgukon 
hasznulhatO segedeszkozokrffl 1. sz. melleklet tartalmazza.) A vizsgan ir6eszk6zkent kek vagy fekete goly6stoll 
hasznalhat6, rajz ceruzaval keszithet6. 
A vizsgan csak a k6zpontilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgat szervez6 intezmeny belyegz6jevel ellatott 
p6tlapokon lehet dolgozni. 

4. Az irasbeli vizsga menete 

A feladatlap bels6 oldalan a kit6ltessel kapcsolatos fontos tudnival6k talalhat6k, ezt a kit6ltes megkezdese el6tt 
figyelmesen el kell olvasni. 

Abban az esetben, ha az irasbeli vizsgaresz tobb feladaUapbol (a tovabbiakban dolgozatresz) all (pI. el6 idegen 
nyelv, matematika), az egyes dolgozatreszek megoldasara adhat6 id6 lejartaval a vizsgaz6t6l a dolgozatreszt (els6 
resz eseteben a boritekba helyezve) at kell venni. 
> A megoldasi id6 leteltevel a vizsgaz6 a dolgozatreszt a piszkozat es a feladaUap iiresen maradt reszeinek 

athuzasa, valamint a feladatlap cimoldalan talalhat6 poUapokra vonatkozo tablazat kitoUese utan (els6 resz 
eseteben a boritekba helyezve, de azt nem lezarva) az asztal bal oldalan elhelyezi. A feli.igyel6 tanar kiosztja a 
k6vetkez6 dolgozatresz feladatlapjat. Ezek utan 6sszeszedi az el6z6 dolgozatresz feladatlapjait, majd ellen6rzi, 
hogy a vizsgaz6 felti.intette-e sajat nevet, a vizsgatargy nevet es szintjet, a vizsganap keltet a boritekon, 
valamint az esetleges vizsgatargy-specifikus infonnaci6kat a dolgozatreszen. Tovabba a feli.igyel6 tanar 
el1en6rzi azt is, hogy a vizsgaz6 a feladatlapon es a p6tlapokon is felti.intette-e a sajat nevet. A feladatlapok 
kiosztasara es az elkeszi.ilt dolgozatreszek 6sszegyi.'tjtesere forditott id6 nem cs6kkentheti a feladatok 
megoldasara szant id6tartamot. 

> A boritekot nem zarja Ie! A boritekokat ugy helyezi el a tanari asztalon, hogy az biztositsa a k6vetkez6 
dolgozatresz z6kken6mentes elhelyezeset a boritekban. 

Ha az irasbeli egyetlen feladatlapbol all, a rendelkezesre all6 id6 letelte utan a felugyel6 tanar a dolgozatokat 
beszedi. A vizsgaz6val k6z6sen ellenorzi a potlapokat tartalmazo tablazatba beirt adatok helyesseget. 
Ellenorzi, hogy a vizsgazo feUiintette-e sajat nevet, a vizsgatargy nevet es szintjet, a vizsganap keltet a 
boritekon, valamint az esetleges vizsgatargy-specifikus informaciokat a dolgozatreszen. Tovabba a feliigyel6 
tanar ellenorzi azt is, hogy a vizsgazo a feladatlapon es a potlapokon is feltiintette-e a sajat nevet, valamint 
azt, hogy a vizsgazo a vizsgadolgozat iiresen maradt reszeit es a piszkozaUapokat Mhuzta-e. 

A vizsga vegen a feli.igyel6 tanar a vizsgaz6 jelenleteben a boritekot leragasztja, majd a vizsgaz6 tavozik a vizsgara 
elkiil6nitett epiiletreszb61. 
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A vizsga megszakitasanak kovetkezmenyeirol 

Az irasbeli vizsga alatt a helyiseget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehet61eg egyidejuleg esak egy 
vizsgaz6nak. 
Ha a vizsgaz6 a megkezdett vizsgar61 engedellyel eltavozik, miel6tt a valaszadast befejezne, keresere a 
vizsga megszakitasaig az irasbeli vizsgakerdesekre adott valaszokat ertekelni kell. Az igazgat6 engedelye 
alapjan a vizsgatargyb61 potl6 vizsgcit tehet. 
Ha a vizsgaz6 a vizsgar61 engedety nelkiil eltavozik, miel6tt a valaszadast befejezne, az adott 
vizsgatargybol vizsgaeredmenye elegtelen, a kovetkez6 vizsgaid6szakban javit6vizsgat tehet. 

5. A szablilytalansagr61 es annak kovetkezmenyeirol 

(PI. a vizsgaz6 meg nem engedett segedeszkozt hasznaJ, vet a magatartasi szab31yok ellen) 

Ha a feliigyel6 tanar az irasbeli vizsgan szabaJytalansagot eszlel, elveszi a vizsgaz6 dolgozatat, rairja, hogy milyen 

szabalytalansagot eszlelt, tovabba az elvetel pontos idejet, ahiirja es visszaadja a vizsgaz6nak, aki folytathatja az 

irasbeli vizsgat. 

A vizsga befejezeset kovet6en a szabalytalansagrol jegyz6konyv keszlil, melyet a feliigyel6 tanar, az igazgat6 es a 

vizsgaz6 ir ala. A vizsgaz6 kUlon velemenyet a jegyz6konyvre ravezetheti. 

A szabalytalansag elbiralasara a vizsgabizottsag jogosult, amely az elozetes ertekezleten sziikseg eseten az 

erintetteket meghallgatja. 


Ha a vizsgaz6 szabalytalansagot kovet el , a vizsgabizottsag a cselekrneny sulyossaganak merlegeh:sevel a 

kovetkez6 donteseket hozhatja: 

a) A vizsgakerdesre adott megoldast reszben vagy egeszben ervenytelennek nyilvanitja, es az ervenytelen resz 


figyelmen kiviil hagyasaval ertekeli a vizsgan nYlljtott teljesitmenyt. 
b) Az adott vizsgatargyb61 a vizsgaz6t javit6vizsgara utasitja. 
A szabalytalansaggal osszeftiggesben hozott dontest, annak indokait, valamint a dontes elleni jogorvoslati 
lehet6seget hatarozatba kell foglalni. 

6. A dolgozatok megtekintesenek lehetosegerol 

Az irasbeli vizsgakerdesek megoldasara adott szaktanari ertekelest a sz6beli vizsga el6tt nyilvanossagra kell hozni. 
A vizsgadolgozatot es a javitasi-ertekelesi lltmutat6t a vizsgaz6, a vizsgabizottsag elnokehez torten6 megkiildes 
el6tt, az iskola kepvisel6jenek jelenleteben, az igazgat6 altai meghatarozott helyen es id6ben megtekintheti, azokr61 
kezzel vagy elektronikl.ls llton masolatot keszithet, es az ertekelesre eszrevetelt tehet. Ha az iskolaban a feltetelek 
rendelkezesre allnak, a vizsgaz6 keresere a sajeit vizsgadolgozatarol masolatot kell kesziteni. A masolat 
elkeszitesevel kapcsolatos koltsegeket - az igazgat6 rendelkezese szerint - a vizsgaz6nak meg kell teriteni. A 
megtekintesre, a masolat keszitesere egy munkanapot - nyole 6rat - kell biztositani. A vizsgaz6 a szaktanari 
ertekelesre vonatkoz6 esetleges eszreveteleit a megtekintest kovet6 els6 munkanap vegeig - 16 6raig - adhatja be 
az iskola igazgatojanak. Az eszrevetel benylljtasara nyitva all6 hatarid6 elmulasztasa eseten egy napon belli! a 
vizsgaz6 igazolasi kerelmet terjeszthet e16, amihez csatolnia kell az eszreveteleit. Az igazolasi kerelem benyujtasi 
hatarideje jogveszt6. 

Eszrevetel kizar61ag a javitasi-ertekelesi utmutat6ban foglaltakt61 eltero javitas vagy az ertekeles szamszaki 
hiblija eseten teheto. 

A feladatsorok a javitasi-ertekelesi lltmutat6kkal egyi.itt, a vizsgcit koveto napon keriilnek fel az Oktatasi Hivatal 
honlapjara - www.oktatas.hu - a reggel 8 6rakor kezd6d6 vizsgak eseteben a kerdeses vizsga masnapjan reggel 8 
orakor, a 14 6rakor kezd6d6 vizsgak eseteben az adott vizsgat kovet6 nap 14 6rakor. 
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