
A tanulói észrevételek és azok kezelése 

A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója a vizsgázókat az iskola honlapján, valamint 

az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsga helyszínén tájékoztatja arról, hogy hol és mikor tekinthetik 

meg az iskola által kiértékelt dolgozatokat, és tájékoztatást ad az értékelésre vonatkozó észrevételek 

megtételének szabályairól. 

A tanulói észrevételek és azok kezelése (a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 38. § (9) 

bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények név-

használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 35. § (3) - (6) bekezdései alapján): - 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 útmutató-

tól eltérő értékelés esetén - az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezés-

re állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintéshez 

- az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül - egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. 

Iskolánkban a kijavított dolgozatok 2021. január 28-án (csütörtökön) 8.00-16.00-ig tekinthetők meg 

a 01. tanteremben. (A pótnapon írt dolgozatok megtekintése 2021. február 2.) 

- A vizsgázó és szülője a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megte-

kintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására 

nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazo-

lási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

- Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az isko-

la 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. - Amennyiben az iskola határozata a tanuló vizsgaeredményének megváltoztatását tartalmaz-

za, és korábban már kiállításra került az értékelő lap, azt vissza kell vonni, és a vizsgaszervező középis-

kolának új értékelő lapot kell kiállítania. 

Ha az iskola által hozott döntés ellen a szülő, tanuló fellebbezést kíván benyújtani, ezt három napon 

belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő, a fellebbezés be-

nyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fellebbe-

zést az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hiva-

talnak (a továbbiakban: OH). 

A 2021. február 5-én lebonyolításra kerülő második pótnap kijavított felvételi dolgozatok megtekin-

tésére és az észrevételek benyújtására vonatkozó eltérő szabályai: 

Figyelem! Az alábbi szabályok Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a 

veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól alapján kizáró-

lag a második pótnapon megtartott központi írásbeli vizsgákra vonatkoznak. 

- Az intézményeknek február 9-éig gondoskodniuk kell a vizsgadolgozatok kijavításáról. 



- A kijavított dolgozatok megtekintését Az emberi erőforrások minisztere által a veszélyhelyzet-

re tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól szóló 16/2020. (XII. 04.) EM-

MI határozatban meghatározottak szerint 2021. február 10-én (szerdán) kell biztosítani. A megtekin-

tés történhet úgy, hogy a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, majd ezt követően el-

hagyja a megtekintés helyszínét, vagy - ahol ehhez a feltételek adottak vagy megteremthetők - a vizs-

gaszervező intézmény a vizsgadolgozatot beszkennelheti és a vizsgázónak elektronikus úton is meg-

küldheti. 

- A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatokkal kapcsolatos észrevételeit a vizsgaszervező in-

tézményhez kell benyújtani legkésőbb 2021. február 11. napján 16 óráig. A határidő jogvesztő, elmu-

lasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 


