
Tájékoztató érettségiző diákoknak a vizsgák alatt alkalmazott  

egészségügyi biztonsági intézkedésekről és a beléptetési rendről 

A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a vészhelyzet során az érettségi vizsgák 2021. 

május-júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint az EMMI minisztere által 

VII/1865/2021/KOAT iktatószám alatt kiadott tájékoztatója alapján 

Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium - 2021 

KÉREM, FIGYELMESEN TANULMÁNYOZZÁK AZ ALÁBBI SZÖVEGET 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 3-án indulnak, május 03-07. között 09.00-kor 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, német nyelv tantárgyak), 

május 10-18. között 08.00-kor illetve 14.00-kor kezdődnek (további választható vizsgatárgyak). 

A legfontosabb szabály, hogy a vizsgára érkezés, a vizsga ideje alatt és a vizsga után is 

meg kell tartani az 1,5 – 2 m távolságot valamennyi érintettnek. Már érkezéskor fokozottan 

ügyelni kell erre. 

Az épületbe a vizsgázók osztályonként és turnusonként juthatnak be. Akik egyénileg 

személygépjárművel érkeznek, azok vegyék figyelembe a szokottnál nagyobb torlódással járó 

forgalom kialakulásának lehetőségét.  

Május 03-07. között: 

A 12.A osztály a főbejáraton 07.50 – 08.00 között 

A 12.B osztály a főbejáraton 08.00 – 08.10 között 

A 12.C osztály a főbejáraton 08.10 – 08.20 között 

A 12.D osztály a főbejáraton 08.20 – 08.30 között 

Május 10-19. között: 

A kevés számú érintett miatt a belépés a főbejáraton 07.00 – 07.30 között. A beléptetés 

ugyanúgy zajlik mindkét héten:  

A beléptetésnél kötelező a kézfertőtlenítés és a hőkapus beléptető rendszer által 

végzett testhőmérséklet-mérés, ellenőrzésre kerül, hogy a vizsgázó rendelkezik – e 

szájmaszkkal. A saját maszk és kesztyű használata javasolt. A szájmaszkot a Nyíregyházi Krúdy 

Gyula Gimnázium Járványügyi protokollja alapján minden közösségi térben kötelező viselni. 

A beléptetés után minden vizsgázó köteles a vizsgaterembe menni, amiről a 

vizsgabehívóján talál pontos jelzést mind közép-, mind emelt szinten. A vizsgabehívókat a 

végleges beosztással elektronikusan kiküldtük az április 22-23 közötti időszakban a vizsgázó e-

mail címére. A behívókat nem szükséges kinyomtatni, a mobiltelefonokon is lehet tárolni. A 

vizsgaterembe érve a vizsgázók a csoportosulást elkerülve várják meg a vizsga kezdetét. Minden 

vizsgateremben maximum 10 vizsgázó és a felügyelőtanár tartózkodik. A vizsgateremben is 

biztosított a kézfertőtlenítő. A vizsgatermeket minden vizsga után fertőtlenítjük, a vizsgázók 

minden reggel steril környezetbe érkeznek. 

A vizsga befejezéséig az iskola területét elhagyni nem lehet, az iskolába a vizsgázókon és 

a felügyelő tanárokon kívül más nem jöhet be, ezért kérjük a vizsgázókat, hogy minden 

szükséges felszerelést (személyazonosító iratok, íróeszköz, számológép, történelmi atlasz, 

függvénytábla, szótár), enni-innivalót hozzanak magukkal. 



A vizsgázónak az alábbi segédeszközöket kell magával hoznia: 

1. Matematika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) és szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő 

2. Történelem: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, 

kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz 

3. Élő idegen nyelv: nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség) 

4. Biológia: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 

5. Fizika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 

6. Informatika: vonalzó 

7. Kémia: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép 

Érkezés és a teremben való elhelyezkedés után a teremből kimenni indokolt esetben – 

mosdó – rövid időre, egyesével lehet. A mosdókat valamennyi használat után fertőtlenítjük, 

vizsga alatt is. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, 

segédeszközök ellenőrzése stb.) a hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) 

alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a 

megfelelő biztonságos távolság megtartásával.  

A járványügyi szakemberek álláspontja alapján bizonyos, hogy a papíron, azaz az 

feladatlapokon, illetve az vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a COVID-19 vírus nem marad 

fertőzőképes. A feladatlap csomagok felbontásáig ez az idő bizonyosan eltelik így a 

csomagokban található feladatlapok garantáltan mentesek lesznek a vírustól. 

Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni és egyidejűleg 

csak egy vizsgázónak. Amennyiben a vizsgázó a termet engedéllyel elhagyja, ezt a tényt a 

felügyelő tanár a feladatlapon és a vizsgajegyzőkönyvben dokumentálja. (Rávezeti a terem 

elhagyásának és a visszaérkezésnek az időpontját, és a bejegyzést aláírja.) A folyosón a 

felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. 

A vizsgán – a különleges helyzetre való tekintettel - nem kötelező az ünnepélyes ruha 

viselete, mindenki olyan öltözetben jöjjön, ami könnyebbé teszi számára a vizsgát és 

alkalmazkodik a megfelelő időjáráshoz. 

A vizsga befejezése után a vizsgázó haladéktalanul távozik az épületből, és az iskola 

bejáratainak közeléből . A vizsgák végén sem alakulhatnak ki csoportosulások! 

A vizsgadolgozatokba való betekintés központi időpontja 2021. május 31-június 01. A 

betekintés személy szerinti ütemezéséről az írásbeli vizsgák után mindenkit értesítünk. 

MINDEN VIZSGÁZÓNAK JÓ EGÉSZSÉGET, SOK SIKERT KÍVÁNUNK, KÉRJÜK A LEÍRTAK 

BETARTÁSÁT! A VIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBI INFOMÁCIÓK A 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok 

OLDALON OLVASHATÓK 

Az iskolavezetés 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok


2021. május-júniusi érettségi vizsgák 

1 

Az érettségi írásbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján alkalmazandó 

egészségvédelmi intézkedések 

 

Az érettségi írásbeli vizsgák lebonyolításában: 

1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók az épületben ne 
csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el kijelölt helyüket a vizsgateremben, valamint 

hogy az egészségvédelmi szabályokat tartsák be.  

2.  A feladatlapokat kezelő vizsgaszervezők, valamint a felügyelő tanárok számára a hatóságok fenntartótól 

függetlenül védőkesztyűt biztosítanak, így a tanulók elé kerülő feladatlapok biztonságosak lesznek.  
3. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata fontos 

a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgára felügyelők és a 

vizsgázók figyelmét is. 
4. A vizsgateremben a vizsgázók számának korlátozása (max. 10 fő) valamint a minimum 1,5 m távolság 

biztosítása a vizsgázók közötti fertőzés kockázatát minimalizálja. Az írásbeli vizsga megszervezésekor 

beosztásakor és a vizsgaterem berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni. 
5. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a 

hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra 

csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.  

6. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.  
7. A védőmaszk viselése a vizsgaszervezők és a felügyelő tanárok számára kötelező. 

8. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga előkészületei során kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, 

de nem kötelező.  
9. Az írásbeli vizsgadolgozatok beszedésekor fokozottan figyelni kell arra, hogy mindig csak egy vizsgázó adja 

be a vizsgadolgozatát, a vizsgateremben addig a többi vizsgázónak a helyén kell várakoznia. 

10. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók ne 

csoportosuljanak, hanem a legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét.  
A vizsgadolgozatok javításakor: 

11. Feltétlenül javasolt, hogy a vizsgadolgozatokat, azok beszedése után a vizsgaszervezők 24 órára zárják el.  

12. Amennyiben a javítás során egy teremben több javító tanár is tartózkodik, a javító tanárok számára a 
kézfertőtlenítést, valamint a megfelelő távolság betartásának lehetőségét biztosítani kell, a védőmaszk viselése 

ajánlott.  

13. A javító tanárok számára a dolgozatok elektronikus továbbítása is lehetséges. 
A vizsgadolgozatok megtekintésekor: 

14. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a megtekintés során ne alakuljanak ki nagyobb 

csoportosulások. 

15. A megtekintés során az intézmények munkatársai számára a biztonságos távolság megtartása, valamint a 
védőmaszk viselése feltétlenül javasolt. 

16. A megtekintés folyamatát és biztonságát elősegítheti, ha a vizsgázó a vizsgadolgozatot laponként lefényképezi, 

és utána azonnal elhagyja a megtekintés helyszínét. Emellett – ahol ehhez a feltételek megteremthetők – 
megengedett a vizsgadolgozat beszkennelése és elektronikusan elküldése a vizsgázónak. 

A vizsgaszervezők feladata, hogy vizsgahelyszínenként gondoskodjanak legalább egy vizsgaterem és felügyelői létszám 

szükség szerinti bevonásáról arra az esetre, amennyiben valamely vizsgacsoportot előre nem látott okok miatt két részre 
kellene bontani. 

 

Az érettségi szóbeli vizsgaszervezés során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján, alkalmazandó 

egészségvédelmi intézkedések 

 

Az érettségi szóbeli vizsgák lebonyolításában: 

1. A vizsgaszervezők feladata annak biztosítása, hogy a vizsgák megkezdése előtt, a vizsgák alatt és után a 
vizsgázók az épületben és a várakozó helyiségekben ne csoportosuljanak, az egészségvédelmi szabályokat 

tartsák be.  

2. Minden vizsgahelyszínen biztosítani kell a megfelelő mennyiségű kézfertőtlenítőt, amelynek használata fontos 

a fertőzések megelőzése érdekében. Kérjük, ennek rendszeres használatára hívják fel a vizsgáztatók, a vizsgán 
közreműködők és a vizsgázók figyelmét is.  

3. A vizsgateremben a jelen lévő személyek között a minimum 1,5 m távolság biztosítása a vizsgázók közötti 

fertőzés kockázatát minimalizálja. A szóbeli vizsga megszervezésekor beosztásakor és a vizsgaterem 
berendezésekor ezek betartására kiemelt figyelemmel kell lenni. 
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4. A vizsgák lebonyolítása egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a 
hétköznapi élet során (vásárláskor, személyes ügyintézéskor) alkalmazott, a személyes kontaktust minimálisra 

csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság megtartásával.  

5. Az érintett iskolaépületekben a belépés általános szabályai érvényesek.  

6. Javasolt, hogy a vizsgaelnök a vizsgaszabályzat 35. § (1) bekezdésében szabályozott jogával élve – az 
egészségügyi kockázatra való tekintettel – a vizsga nyilvánosságát zárja ki. 

7. A vizsgabizottság tagjai és vizsgán közreműködők számára a védőmaszk viselése kötelező.  

8. A védőmaszk viselése a vizsgázók számára  
a. az épületben való tartózkodás, várakozás ideje alatt kötelező,  

b. a szóbeli vizsgán a felkészülés ideje alatt ajánlott, de nem kötelező, 

c. a szóbeli felelet során nem kötelező.  
 

 

Oktatási Hivatal 

 
2021. 04. 10. 


