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Kedves Vizsgázó! 

Jelentkezésedet megkaptuk a központi írásbeli vizsgára. Értesítünk, hogy a vizsga időpontja: 

2023. január 21., szombat. 

Az írásbeli vizsga menete: 

írásbelire kijelölt hely elfoglalása:  945– ig 

magyar írásbeli:  1000 – 1045 

szünet:  1045 – 1100 

matematika írásbeli:  1100 – 1145 

A vizsgatermek beosztásáról pontos tájékoztatást 930-tól kapsz, érkezéskor, az iskola portáján. 

Ezt követően foglalhatod el a számodra kijelölt teremben a helyed.  

Hozz magaddal személyazonosításra alkalmas igazolványt (diákigazolvány vagy személyi igazolvány).  

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz 

(pl. zsebszámológép) nem használható. 

A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű 

tintával kell elkészíteni. 

Mobiltelefont és egyéb digitális eszközöket a terembe bevinni tilos! 

Ha a fenti időpontban nem tudsz megjelenni alapos indok miatt, akkor azt telefonon (75/519-312), 

és azt követően e-mailben (iskolatitkarsag@eszi.hu) is jelezd iskolánknak! Ebben az esetben, 

2023. január 31-én, kedden 14 órára várunk a pótfelvételire. 

Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát. 

A 2023. január 21-én megírt írásbeli dolgozatok megtekinthetőek 2023. január 27-én, pénteken 8-16 óra 

között. Ha a dolgozat megírására 2023. január 31-én kerül sor, akkor a megtekintés napja 2023. február 1. 

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

megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező 

intézményben. Amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választották, a programfelületen keresztül 

elektronikusan továbbíthatják közvetlenül a vizsgaszervező intézményhez. 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. 
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Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja a korábbi észrevételét, az iskola 

által hozott döntés ellen a szülő, a tanuló, a döntés kézhezvételétől számított három napon belül, a vizsgát 

szervező középfokú iskolában, a Hivatalnak címezve, kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól 

eltérő étékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program 

használatával továbbítók számára a programfelület a fellebbezés továbbítására is igénybe vehető. 

A fellebbezés kizárólag a központi írásbeli vizsgát szervező középfokú intézményhez nyújtható be! 

A fellebbezést az ügyre vonatkozó összes dokumentummal (eredeti vizsgadolgozatok, értékelő lap, fellebbezés 

stb.) együtt a vizsgaszervező intézmény – egy munkanapon belül – továbbítja a Hivatalnak. A fellebbezés 

benyújtására meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. A nem megfelelő helyre 

benyújtott fellebbezés, hátráltatja az elbírálás folyamatát és késlelteti a döntés meghozatalát. 

A Hivatal 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 a postai úton megküldi az iskolának és a kérelmezőnek. A fellebbezés benyújtása és elbírálása nem 

érinti a tanulónak az iskola által hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát. 

Várunk és sok sikert kívánunk! 

Paks, 2022. december 19. 

Csanádi Zoltán s. k., 

igazgató 


