
Tisztelt Érettségiző Diákok! 

A 2021. május-júniusi vizsgaidőszak írásbeli érettségi vizsgái alatt alkalmazott 

egészségügyi biztonsági intézkedések és a beléptetési rend  a 167/2021. (IV. 9.) 

kormányrendelet és az Oktatási Hivatal 2021.04.10-i tájékoztatója alapján történik. 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2021. május 3-án kezdődnek.  

Május 03-07. között 09.00 órakor (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol 

nyelv, német nyelv tantárgyak). 

Május 10-14. között 08.00 órakor (biológia és ágazati (szakmai) érettségi tárgyak). 

A legfontosabb szabály az, 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 a tantermi beosztás alapján juthatnak be.  

A május 03-07. közötti vizsganapokon: 

08.20-kor mindenki foglalja el a helyét a kijelölt tanteremben! 

A május 10-14. közötti vizsganapokon: 

07.20-kor mindenki foglalja el a helyét a kijelölt tanteremben! 

A magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol és ágazati írásbeli érettségi 

vizsgák napjain a beléptetés rendjét külön tájékoztatóban olvashatjátok, illetve a fotókkal 

illusztrált képeken is megnézhetitek! 

A fel nem sorolt érettségi tantárgyak írásbeli vizsganapjain a belépés a főbejáraton keresztül 

történik. 

Felhívjuk MINDEN vizsgázó figyelmét, hogy akik a tiszavasvári felüljárón 

keresztül jönnek vizsgázni, az ott zajló munkálatok miatt a reggeli órákban 

lassabban tudnak eljutni iskolánkba, ezért IDŐBEN induljanak el! 

Minden vizsgázó szájmaszkot köteles viselni a vizsga előkészületei során!  

A szájmaszk használata egyébként erősen ajánlott mindenki számára a teljes vizsgaidőszak 

valamennyi vizsgáján! 

A beléptetés után minden vizsgázó köteles a vizsgaterembe menni, 

amiről a vizsgabehívóján talál pontos jelzést. 

A vizsgaterembe érve a vizsgázók a csoportosulást elkerülve, helyükön ülve várják meg a vizsga 

kezdetét. Minden vizsgateremben maximum 10 vizsgázó és a felügyelőtanár tartózkodik. A 

vizsgatermeket minden vizsga után fertőtlenítjük, a vizsgázók minden reggel steril környezetbe 

érkeznek. 



A vizsga befejezéséig az iskola területét és az adott épületszintet 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, íróeszközök, számológép, szótár), 

hozzanak magukkal! 

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

mosdó – rövid időre, szájmaszkot viselve egyesével lehet.  

A mosdókat valamennyi használat után fertőtlenítjük, vizsga alatt is. A vizsgák lebonyolítása 

egyes részleteiben (személyazonosság igazolása, segédeszközök ellenőrzése stb.) a személyes 

kontaktust minimálisra csökkentő eljárások alkalmazandók a megfelelő biztonságos távolság 

megtartásával. 

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

mindenki olyan öltözetben jöjjön, amely könnyebbé teszi számára a vizsgát, figyelembe véve, 

hogy a következő napra már másik (vagy átmosott) ruhában jelenjen meg. 

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

közeléből a főbejáraton keresztül. A vizsgák végén sem alakulhatnak ki csoportosulások! 

A vizsgadolgozatokba való betekintés központi időpontja 2020. május 31.- június 01.   

Minden vizsgázónak jó egészséget, sok sikert kívánunk, kérjük a leírtak betartását! 

 

Nyíregyháza, 2021. április 28. 

 

Bánné Gulyás Katalin sk. 

igazgató  


