
Tisztelt Tanulók, Szülők! 
 
2016. január 16-án megtörtént a központi írásbeli vizsga magyar nyelv és szövegértés, illetve 
matematika tantárgyakból. 
A javítást majd az eredmények számítógépes rendszeren történő rögzítését követően a törvényi 
előírásoknak megfelelően egy munkanap (8 óra) áll rendelkezésre a dolgozatok megtekintésére. 
 
A megtekintés napját és idejét 2016. január 27 (szerda) 8:00-16:00 időpontra tűztük ki. (A vizsga 
folyamán minden résztvevő hivatalos értesítőt vett át, amely tartalmazza az időpontot.) 
 
A megtekintés helye az iskola 12-es számú tanterme. 
 
Néhány tanács: 

 A dolgozatok helyben megtekinthetők. A teremből azokat kivinni semmilyen indokkal nem 
szabad! A dolgozatokról fényképfelvétel, jegyzet készíthető. Szükség esetén (önköltséges 
módon) fénymásolat kérhető. Takarékossági szempontokat figyelembe véve ajánljuk a 
fotózást. 

 A dolgozatok megoldó kulcsai a 
http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok/2016
evi_9evfolyamra oldalról letölthetők. A teremben rendelkezésre bocsátunk helyben 
használható javítási útmutatókat.   

 Ha valaki nem ért egyet a javítás során adott pontszámmal, akkor a helyszínen, illetve a 
megtekintést követő nap 16:00-ig (2016. január 28 csütörtök 16:00) észrevételt tehet a 
dolgozat adott feladatának adott részfeladatára. Észrevétel kizárólag a javítási útmutatóban 
megadottaktól való eltérés esetén tehető. Az észrevételt az erre a célra rendelkezésre álló  

 

 
 
lapon tehető. Ilyen nyomtatványt a megtekintés helyszínén, vagy az iskola titkárságán lehet 
kérni. Más formában benyújtott észrevételt nincs módunkban elfogadni. A benyújtott 
észrevételek elbírálásáról az iskola igazgatója határozat formájában értesíti a benyújtó 
személyt.  

 
Értékelő lap 
 

 A megtekintéssel egy időben lehet átvenni az írásbeli eredményközlő lapot. A szabályok 
szerint a lapokat személyesen kell átvenni. Amennyiben valaki 2016. január 27-én nem veszi 
át és személyesen nem jelzi, hogy későbbi időpontban az iskolában átveszi azt, akkor 2016. 
február 4-ig postázzuk a tanuló állandó lakcímére. 

 Amennyiben valaki észrevételt nyújt be, akkor kérjük, hogy az eredményközlő lapot hozza 
magával, mert az igazgatói döntést követően esetleg új lapot kell kiállítani. 

 Az eredményközlő lapot minden tanuló vigye be a saját általános iskolájába és adja át azt az 
osztályfőnökének. 
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Mellékelten közöljük az Oktatási Hivatal észrevételekkel kapcsolatos útmutatóját. 

 

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 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 megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát 

követő nyolc napon belül – egy munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani.  

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

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 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, ezt egy munkanapon belül 

írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt 

az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az OH-nak. Az OH a fenntartott 

észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel 

benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint 

postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.  

 

Ha az észrevételt tevő fenntartja észrevételét – a további gyors ügyintézés érdekében – kérjük, hogy az észrevétel 

fenntartását adminisztrálják a Közfelvir program Eredményrögzítő menüpontjának Észrevételek kezelése 

almenüjében és haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot az OH Köznevelési Programok Főosztályával (1055 Bp. 

Szalay u. 10-14., tel: 06-1-374-2382, fax: 06-1-374-2486), hogy megbeszéljék az észrevétel minél gyorsabb 

továbbításának módját.  

Az OH-ba beküldött fenntartott észrevételhez mellékelni kell:  

- a tanulói észrevétel fenntartását,  

- a jelentkezési lap hiteles másolatát,  

- az írásbeli dolgozat hiteles másolatát,  

- a megtekintés tényéről szóló nyilatkozat hiteles másolatát,  

- a tanulói észrevétel hiteles másolatát,  

- az értékelő pedagógus és az elbírálásban részt vevő szaktanár szakmai véleményének hiteles másolatát,  

- az iskolai döntésről szóló írásba foglalt határozat hiteles másolatát,  

- az értékelő lap hiteles másolatát.  

 

Az OH a szükséges iratok hiánytalan beérkezését követő nyolc munkanapon belül dönt, és döntéséről a 
kézbesítéssel egyidejűleg rövid úton (elektronikus úton) értesíti az igazgatót. A fenntartott észrevétel 
benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak a felvételiztető középfokú iskola által hozott, felvételi döntéssel 
kapcsolatos jogorvoslati jogát. 


