
9. melléklet: Utasítás a jelölteknek és szüleiknek/gyámjuknak 

 A JELÖLTEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK  

 A próbatesztelésben a gimnáziumok, művészeti iskolák és szakiskolák 
negyedik osztályos tanulói vesznek részt. 

 A jelöltek kötelezettsége, hogy az osztályfőnökükkel időben ellenőrizzék az 
érettségire való jelentekezési adatok pontosságát az iskolai adatbáziban 
(aplikációban). 

 A VIZSGA MENETE  

 A tesztelés legkevesebb két napig tart (a művészeti oktatási profil és a legtöbb 
szakiskolás oktatási profil esetében), illetve három napig (gimnáziumok, 
meghatározott szakiskolás oktatási területek és zenei munkatárs – elmélet szak 
művészeti oktatási profilok esetében). Naponta egy vizsga lehetséges, vagy a 
vizsga egy része. 

 Az írásbeli vizsga mindennap 9 órakor kezdődik. A vizsga időtartama 
meghatározott az érettségi vizsga az általános tantárgyak és az oktatási 
profilokra vonatkozó kézikönyvben. 

 A vizsga gyakorlati része mindennap abban az időben kezdődik, melyet a 
hirdetőtáblán vagy egyéb feltűnő helyen és az iskola honlapján feltüntetnek. A 
vizsga időtartama előre meghatározott az érettségi vizsga az oktatási profilokra 
vonatkozó kézikönyben. 

 A jelölteknek kötelessége, hogy mindegyik vizsganapon 8,15-re érkezzenek a 
vizsga helyszínére, illetve 60 perccel a vizsga kezdete előtt a gyakorlati 
szakvizsgák napjain. 

 Mindegyik vizsgára hozni kell a felszerelést, mely az adott tantárgyteszt 
címoldalán szerepel. A használható eszközök listáját legkésőbb 3 nappal a 
vizsganap előtt meg kell jeleníteni a hirdetőtáblán vagy egyéb feltűnő helyen és 
az iskola honlapján. 

 A jelölteket az előre elkészített listák alapján kell a helyiségekben, ahol az 
írásbeli tesztelésük folyik, elhelyezni, melyek a hirdetőtáblán vagy az iskola 
egyéb feltűnő helyén vannak kihelyezve. 

 A jelölteket az előre elkészített listák alapján kell a helyiségekben, ahol a 
gyakorlati vizsgájuk folyik, elhelyezni, melyek a hirdetőtáblán vagy az iskola 
egyéb feltűnő helyén vannak kihelyezve. 

 VISELKEDÉSI SZABÁLYOK  

 A jelöltek az ügyeletes tanár utasításai és a teszt címlapján lévő utasítás szerint 
oldják a tesztet. 

 A jelöltek a szakvizsga gyakorlati részét az iskolai vizsgabizottság utasításai 
szerint és a munkafeladat kivitelezési utasítása alapján végzik. 

 A vizsga alatt nem engedélyezett mobiltelefon és más elektronikus készülék 
használata, jegyzetek, papírok és egyéb felszerelés, amely nem található az 
adott vizsga megjelölt felszerelési listáján. A jelölteknek kötelező a kijelölt 
helyen elhelyezniük a táskákat, a kikapcsolt mobiltelefonokat és az egyéb 
elektronikus felszereléseket, a tolltartókat, jegyzeteket, papírokat, ételt stb., 
kivételt képez a víz/üdítő. 
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 A vizsgán tilos a nem engedélyezett eszközök birtoklása, illetve használata; a 
forgás; beszélgetés, illetve kommunikáció; átmásolás vagy a másolás 
megengedése; a vizsgamenet megzavarása; a vizsgahelyiség elhagyása az 
ügyeletes tanár beleegyezése nélkül, és a nem megengedett dolgok használata. 
A jelölt el lesz távolítva a vizsgáról, amennyiben nem követi az ügyeletes tanár 
utasításait. 

 A jelölteknek nem engedélyezett a vizsgahelyiség elhagyása az első 30 
percben, és az utolsó 15 percben. 

 Amikor a jelöltek kidolgozzák a tesztet, felnyújtott kézel jelezniük kell az 
ügyeletes tanárnak, és a teszt átadása után a többi jelölt megzavarása nélkül el 
kell hagyniuk a helyiséget. 

 Amikor a jelölt befejezi a viszga gyakorlati részét, elhagyhatják a helyiséget a 
többi jelölt megzavarása nélkül. 

 
Ezt az utasítást nyomtatott formában el kell juttatni a jelölteknek. 

 


