
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI 

VIZSGÁKRÓL



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA

 állami vizsga 

 országosan egységes vizsgakövetelmények

 a tanuló a következő vizsgatárgyakból ad számot tudásáról közép- vagy emelt 

szinten a bizonyítvány megszerzéséhez:

 magyar nyelv és irodalom,

 történelem,

 matematika,

 idegen nyelv – két tanítási nyelvű képzésben résztvevőknek a célnyelv kötelező

 és még legalább egy választott vizsgatárgy (lehet több is)

 a két tanítási nyelvű képzésben részvevőknek a célnyelven tanult tárgyak közül legalább 

kettőből célnyelven kell vizsgázni



JELENTKEZÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA  

• 100/1997 (VI.13.) Korm. Rendelet 

12 § (9) Az igazgató által elfogadott jelentkezést – ha e rendelet másként 

nem rendelkezik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet

12 § (14) Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért 

nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését 

törölni kell. A törlésről az igazgató határozatot hoz.

12 § (15) Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a 

tanulmányait, az adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem 

tehet. A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgajelentkezéseit előrehozott érettségi 

vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból, amelyből 

jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a vizsgajelentkezéseket, amelyekre a tanuló 

nem jogosult, az igazgató törli.



JELENTKEZÉS ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA  

12 § (15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi 

vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem 

rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat 

teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, 

az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az 

igazgató törli.



FELKÉSZÜLÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRA

• Tantárgyi követelmények ( 40/2002. (V.24.) OM Rendelet)

• A vizsga leírása (írásbeli részei, időbeosztása)

• Használható segédeszközök

• Vizsgabehívó (mely tantárgyakból hol és mikor kell teljesíteni a megfelelő 

vizsgarészt)



ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

• Megjelenés az írásbeli vizsga kezdete előtt legalább fél órával a vizsga 

helyszínén

• Fényképes igazolvány (nem diák!!!)

• Vizsgázó által biztosított segédeszközökről mindenki maga gondoskodik

• A feladatlapok kiosztását követően a felügyelő tanár jelzi, hogy a vizsgázók a 

munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. 

A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell 

számítani

• Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt 

részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a felhasznált pótlapok számát 

felírja a vizsgadolgozat címlapjára



ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA 
(ESETLEGES SZABÁLYTALANSÁG)

• 23. § (1) Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, 

elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot 

észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, 

aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A felügyelő tanár a folyóson lévő 

felügyelő tanár útján értesíti az igazgatót.

• 29. § (1) A vizsgabizottság az előzetes értekezleten – az ügy kivizsgálása 

után – dönt az írásbeli vizsgával kapcsolatos szabálytalanságról.



MEGTEKINTÉS

A dolgozatok megtekintése ( 2020.június 2. – Emelt szint )

• Megtekintés – iskola képviselőjének jelenlétében 8 óra időtartamban

• Másolat (elektronikus is!) készíthető (térítéssel)

• Észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig adhatja le (észrevétel 

kizárólag az útmutatótól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén 

tehető)

igazolási kérelemmel +1 nap



SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

•Nyitóértekezleten megjelenés kötelező !

Itt derül ki, hogy ki melyik napon fog szóbeli vizsgát tenni

Emelt szintű szóbeli vizsga eredmények kihirdetése

Esetleges szabálytalanságok, észrevételek elbírálása



SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA
EMELT SZINT : 2020. JÚNIUS 4 -11.

KÖZÉPSZINT : 2020. JÚNIUS 15 – 26.

• megjelenése – beosztása előtt 30 perccel

• napi időtartama 8.00 – 18.00 óra között (tételhúzatás 8.00 órától !)

• Min. 30 perc felkészülési idő (kivéve idegen nyelv), maximum 15 perc felelet

• a vizsga nyilvános, de a nyilvánosság korlátozható:

 hivatalból

 kérelemre



SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

• a tételeket a szaktanár készíti el

• segédeszközöket a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosítja

• vizsgaterem elhagyása (rövid időre, tételhúzás előtt)

• Póttétel húzatása (ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes 
tájékozatlanságot árul el, azaz a feleletre adható pontszám nem éri el a 
szóbeli vizsgarész össz pontszámának 12%-át)



SZÓBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

• Speciális szabályok

eljárás, ha a tanuló nem jelenik meg a vizsgán, vagy azt megszakítja (Vsz. 40. §)             

(felróható, vagy a fel nem róható ok)

mentességek – engedélyek (igazgatói döntés) (Vsz. 37.§)

felkészülési idő max. 20 perccel megnövelhető

szóbeli vizsgát írásban teszi le (30 perc) – felolvasni

Írásbeli vizsgát szóban tesz (két tételt húz, felkészülés: 2x30p)

Közben pihenhet 10 percet, de nem mehet ki.



ÉRETTSÉGI VIZSGA BEFEJEZÉSE

• A szóbeli érettségi vizsga befejezése után, de legkésőbb az azt követő 

munkanapon a vizsgabizottság záró értekezletet tart. Az itt született 

eredményekről szóló dokumentumokat a Vizsgabizottság az 

Eredményhirdető értekezleten adja át.

• Eredményhirdető értekezleten megjelenés kötelező!

• Bizonyítvány kiadásának feltétele : négy kötelező (vagy jogszabályban 

meghatározott esetben helyettük választott) vizsgatárgyból és még 

legalább egy választott vizsgatárgyból legalább elégséges ( 25 % ) 

eredmény elérése



ÉRTÉKELÉS

Írásbeli

Részpontszámok

Csak egész szám 

lehet!

Írásbeli (vizsgarész) 

összpontszám
12%

Szóbeli

Szóbeli (vizsgarész) 

összpontszám

A vizsga összpontszáma

A vizsga százalékos minősítése

A vizsga osztályzata

Tanár

AutomatikusAutomatikus

Részpontszámok

Csak egész szám 

lehet!



ÉRTÉKELÉS

Átváltás

%

közép    emelt
osztályzat

80-100, 60-100 5

60-79, 47-59 4

40-59, 33-46 3

25-39,    25-32 2

0-24,      0-24 1



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


