
TÁJÉKOZATÓ  
 

a központi írásbeli dolgozatok megtekintésének helyéről, idejéről, valamint az 
értékelésre vonatkozó észrevétel megtételének szabályairól 

 
 
Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2021. január 29-én 
elektronikus formában kapja kézhez a jelentkezési lapon megadott email címre. 
Kérjük, akinek esetleg megváltozott az email címe, az mindenképp jelezze az 
arpadhazi.kozponti.felveteli@gmail.com email címre. 
 
A vizsgázó és szülője - kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól 
(megtalálható az Oktatási Hivatal honlapján) eltérő értékelés esetén – a 
dolgozat értékelésére észrevételt tehet. 
 
Az észrevételt a megtekintést követő első munkanap végéig – 2021. február 1-
je 15 óra 30 percig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló 
határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet 
benyújtani, melynek határideje jogvesztő. 
 
Amennyiben az értékelésre észrevételt nyújtanak be, az iskola azt köteles 
érdemben elbírálni, melynek eredményét határozat formájában, megfelelő 
indokolással a benyújtást követő három munkanapon belül közli az észrevételt 
tevővel. 
 
Amennyiben a határozat kézhezvételét követően vizsgázó továbbra is 
fenntartja észrevételét, a fellebbezést a hivatalnak (OH) címezve – 3 napon 
belül - írásban köteles közölni a  vizsgát szervező iskolával, azaz a fellebbezést a 
vizsgát szervező iskolában kell benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő, 
igazolásnak helye nincs. 
 
Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal 
együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. A Hivatal a 
fellebbezést érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, 
megfelelő indoklással, 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. 
 
Az írásbeli vizsga eredményéről az iskola körbélyegzőjének lenyomatával 
ellátott, az igazgató vagy általa kijelölt személy aláírásával hitelesített értékelő 
lapot állít ki, melyet legkésőbb 2021. február 8.-áig elektronikus úton juttat el  
szintén a megadott email címre. 
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2021. február 5-én lebonyolításra kerülő második pótnap kijavított felvételi 
dolgozatok megtekintésére és az észrevételek benyújtására vonatkozó eltérő 
szabályok: 
 
A kiértékelt dolgozatot a vizsgázó és szülője 2021. február 10.-éig elektronikus 
formában kapja kézhez a jelentkezési lapon megadott email címre. 
 
A vizsgázó és szülője – kizárólag a javítási-értékelési útmutatótól eltérő 
értékelés esetén – a kijavított dolgozatokkal kapcsolatosan észrevételt tehet, 
melynek határideje 2021. február 11. napján, 16 óráig.  
 
A határidő jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 
 
A benyújtott észrevételeket a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 2021. 
február 15.-éig el kell bírálnia. 
 
Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola a lehető leghamarabb 
elektronikus úton továbbítja vizsgázó és szülei részére a már megadott email 
címre. 
 
 
Esztergom, 2021. január 20. 
 
 
 
        Valkó Miklós 
            igazgató 


