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A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése,  

az észrevételezés és fellebbezés lehetősége 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/tajekoztatok/KIFIR_kozponti_irasbeli_vizsga.pdf 

 

 
 

A jogorvoslat menete: A. megtekintés → B. észrevételezés → C. fellebbezés  

A. 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.  

2. 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, illetve amennyiben az elektronikus űrlapkitöltést választotta, a programfelületen keresztül 

elektronikusan továbbíthatja 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. A fentiekről a központi írásbeli vizsgát szervező középiskola igazgatója az 

intézmény honlapján, valamint a vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.  

döntés meghozatalát.  
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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.  

3. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja 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 értékelés esetén fellebbezést nyújthat be. Az észrevételt az elektronikus űrlapkitöltő program 

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

Figyelem! 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. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a nem megfelelő 

helyre benyújtott fellebbezés, hátráltatja 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 

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.  

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

vizsgák megkezdése előtt tájékoztatja a vizsgázókat.  

 


