Tisztelt Vizsgázó!
Tájékoztatom, hogy a 2022. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakra történt jelentkezésének adatai
rögzítésre kerültek, a jelentkezése alapján vizsgabeosztása elkészült.
A vizsga helyszínét és időpontját a mellékletként megküldött értesítés tartalmazza.
A vizsgára az értesítőt és személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványát vigye
magával.
A vizsgák lebonyolításával kapcsolatos további információkat a lenti tájékoztatás tartalmazza.
További információ:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
2021/2022. tanév május-júniusi vizsgaidőszak:
 A vizsgázóknak nem szükséges eredeti, aláírt lebélyegzett vizsgabehívót/értesítőt bemutatnia
a vizsgahelyszínen. Az elektronikusan kézhez vett vizsgaértesítőt képként mobileszközön,
vagy kinyomtatva vigye magával a vizsgahelyszínre. (A vizsgaterembe kizárólag azon tanulók
léphetnek be, akik a vizsgáztatási jegyzéken szerepelnek.)













A vizsgahelyszín gyors, zökkenőmentes megközelítése érdekében előzetesen tájékozódjanak
a közlekedési feltételekről, lehetőségekről (menetrend, útvonal, parkolás, utazás időigénye).
A vizsgahelyszínre csak a vizsgázók léphetnek be, a kísérők nem tartózkodhatnak az
épületben.
Belépéskor kézfertőtlenítő használata biztosított és ajánlott.
Az érintett iskolaépületekben a belépés általános és helyi szabályai érvényesek.
A torlódások csökkentése érdekében:
- lényeges, hogy a vizsgázó pontosan ismerje a vizsga időpontját, a helyszínét, a vizsgaterem
számát (pl.: DSZC Baross – Budai Ézsaiás utca 8/A, és a DSZC Brassai - Víztorony utca 11.
tévesztése!);
- kövesse az emelt szintű vizsgahelyszínen lévő vizsgaszervező kollégák útmutatásait;
- a vizsgázók személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolványt vigyenek
magukkal és készítsék elő a belépéshez;
- a vizsga helyszínén (a teremben/teremnél!) legalább 30 perccel a vizsga időpontja előtt
meg kell jelennie a vizsgázónak.
A vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el
helyüket a vizsgateremben.
Védőmaszk viselése adategyeztetéskor, valamint a dolgozat beadásakor javasolt,
kötelező.
A vizsgadolgozat beszedésekor egyszerre egy vizsgázó adja be a dolgozatát,
vizsgázónak addig a vizsgateremben a helyén kell várakoznia.
A vizsgadolgozat leadása után a vizsgázók a legrövidebb úton és idő alatt elhagyják
helyszínét.
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A vizsgázó által biztosítandó segédeszközökről a vizsgázó gondoskodik, amelyet részletesen
a vizsgatárgy vizsga leírása tartalmaz:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
A vizsgázók az eszközöket egymás között nem cserélhetik. Nem engedélyezett
segédeszközöket a vizsgázó a terembe nem vihet be. Mobiltelefon számológépként nem
használható. A vizsgázó a feladatlapon, pótlapokon csakis kék (vagy fekete) nem halványuló,
nem radírozható golyóstollal dolgozhat, rajzot ceruzával készíthet.

Az elektronikus levelezési elérhetőségeire érkező értesítéseket folyamatosan kísérje figyelemmel.
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