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A 2020.01.18-án  írt felvételi írásbeli dolgozatok 

megtekintéséről és az értékelőlap átvételéről 

nyújtunk információkat. 

 
Megtekintés és észrevételek 

 A kijavított dolgozatok megtekintését az EMMI rendelet 35. § (4)-(5) szerint 

bonyolítjuk, azaz a megtekintéshez - az egy munkanapot (nyolc órát) 

biztosítunk. Ez 2020.01.24. péntek 8.00-16.00 a gimnázium B25-ös termében 

történik. 

 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 vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - 

tizenhat óráig - írásban adhatja le (2020.01.27.) Az észrevétel benyújtására 

nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet 

benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.  

 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, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 38. § (9) bekezdése szerinti fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve -3 

napon belül - írásban közli a vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a 

vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, a 

fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak 

helye nincs  

 Az iskola a fellebbezést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy 

munkanapon belül megküldi az OH-nak. 



 Az OH a fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat 

formájában, megfelelő indokolással, a fellebbezés benyújtását követő nyolc 

napon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint 

postai úton megküldi az iskolának és a fellebbezést benyújtónak.  

 

Értékelőlapok és tanulók értesítése: 
 Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – az OH által 

kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének 

lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával 

hitelesített Értékelő lapon, a tanév rendjében meghatározottak szerint 2020. 

február 6-áig – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat.  

 Egyetlen eredeti példányt adunk, mert a későbbi jelentkezéshez – ha az iskola 

kéri – a diák annak másolatát csatolhatja. A középiskola a jelentkező központi 

írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő lap alapján 

állapítja meg.  

 A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. Az egyes 

iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám 

eltérő súllyal szerepelhet.  

 Az értékelő lapok átvétele 2020.01.31-én személyesen a titkárságon lehetséges 

szülői aláírás ellenében. 

  A péntek 16.00 óráig át nem vett értékelőlapokat hétfőn, 02.03-án postai úton 

küldjük ki az érintetteknek. 

 


