
KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

VIZSGA INGYENESSÉGE / VIZSGADÍJ

JELENTKEZÉS

VIZSGAFAJTÁK

VIZSGASZINTEK

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

MENTESÍTÉS

ÍRÁSBELI  VIZSGAVIZSGATÁRGYAK

SZÓBELI  VIZSGA

ÉRETTSÉGI  VIZSGA ÉRTÉKELÉSE



JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

 40/2002. (V. 24.) OM rendelet – 2012-es NAT szerint tanulóknak

az érettségi vizsga részletes követelményeiről (2023. december 31-ig)

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 3. melléklete – 2020-as NAT szerint tanulóknak

 2011. évi CXC. törvény ▪ valamint a 2019. évi LXXX. törvény

a nemzeti köznevelésről a szakképzésről (csak a technikusoknál!)

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és 

a köznevelési intézmények névhasználatáról



VIZSGASZINTEK

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT

 Mindennapi életben hasznosítható  Továbbtanuláshoz szükséges tudást kéri

tudást, kulcskompetenciákat mér. számon, egyetemek megkövetelhetik.

 Alacsonyabb követelményszint,  Magasabb követelményszint, nagyobb

kevesebb tétel, egyszerűbb vizsga, anyag, több tétel, komplexebb vizsga,

saját iskola, ismert tanárok… idegen vizsgahelyszín és tanárok…

 Könnyebb több pontot elérni.  Nehezebb sok pontot szerezni.

 Nyelvvizsga, felvételin pluszpontok.



ÉRETTSÉGI  VIZSGATÁRGYAK Nkt. 6. §

 Kötelező érettségi vizsgatárgyak [4 db]

‐ magyar nyelv és irodalom  /  matematika  /  történelem  /  tanult idegen nyelv

 Kötelezően választandó vizsgatárgy [1 db]

‐ egy olyan érettségi tantárgy, melyet a középiskolában sikeresen teljesített

‐ technikumban: ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy / vizsga* kötelező

 Szabadon választható vizsgatárgyak [Nem kötelező választani!]

‐ mindazok az érettségi tantárgyak, melyeket a középiskolában sikeresen teljesített 

 50 óra közösségi szolgálatot igazolni kell a vizsga megkezdése előtt ! ! !
(Technikumban az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének is feltétele!)

*A szakmai

*vizsga 

*emelt

*szintű

*érettségi

*vizsgának

*felel meg!



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA FAJTÁI 100/1997. Korm. rendelet 9. §

 Rendes - 12. évfolyamon alapvetően erre jelentkeznek

 Előrehozott - 10-11. évf.: idegen nyelv (sikeres osztályozó vizsgát követően),

informatika, már „befejezett” tantárgyak   /   12. évf.: „bukottak”

 Kiegészítő - későbbi években, új tantárgyból

 Szintemelő - sikeres középszintű vizsgát követően emelt szinten is vizsgázik

 Pótló - fel nem róható okból nem teljesített vizsga pótlása

 Javító - felróható okból nem teljesített v. sikertelen/elégtelen vizsga újra

 Ismétlő - sikeres vizsga megismétlése később, jobb eredmény reményében



Előrehozott érettségi vizsga 1.

 Tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben meghatározott követelmények 

teljesítését követően, a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző

első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal letett 

érettségi vizsga, meghatározott idegen nyelvekből, informatikából vagy

olyan érettségi vizsgatárgyból, melynek tanítása az iskola helyi tanterve szerint 

a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul.

Csak 10. évf. végén vagy később! Adott esetben az érettségit megelőzően letett osztályozó 

vizsgákkal a még hátra lévő összes évfolyam év végi jegyét sikeresen meg kell szerezni!

 Sikertelen előrehozott érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító 

vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet 

jelentkezni!    (Csak egyszer lehet „megpróbálni”)



Előrehozott érettségi vizsga 2.

 Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait 

(12. évf.  végén egy v. több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott),

az adott vizsgaidőszakban rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet.

Ekkor 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.

(„Bukott” tantárgyból nem érettségizhet, a többiből viszont igen.)



JELENTKEZÉS 100/1997. Korm. rendelet 12. §

 E célra szolgáló jelentkezési lappal.   (Titkárságon nyomtatjuk a programból.)

 A jelentkezési lapot május–júniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig lehet 

benyújtani (aláírva!) a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához.

 Személyi adatokat nagyon pontosan egyeztetni kell!

 A jelentkezési lapon a kötelező vizsgatárgyak mellett fel kell tüntetni:

‐ a kötelezően választható (és igény szerint a szabadon választható) vizsgatárgyakat,

‐ a vizsga szintjét (közép v. emelt),

‐ a vizsga fajtáját (rendes, előrehozott, pótló, javító…).





JELENTKEZÉS 100/1997. Korm. rendelet 12. §

 A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie:

‐ [ha a vizsgatárgyból nemzetiségi nyelven v. célnyelven kíván vizsgázni],

‐ ha élni kíván a jogszabályban meghatározott mentesítés (v. többletidő) jogával.

 Ha korábban már érettségizett (pl. előrehozott), de még nem rendelkezik érettségi 

vizsgabizonyítvánnyal, fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit, 

valamint a jelentkezési laphoz csatolni kell a korábbi érettségi törzslapkivonatát is.

(A pótló- és a javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelő 

vizsgára is ez vonatkozik.) 



A VIZSGA INGYENESSÉGE  /  VIZSGADÍJ 100/1997. Korm. rendelet 12. §

 Térítésmentes az érettségi vizsga

‐ tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig;

‐ adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói  

jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája.

 Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni (vizsgatárgyanként)

középszinten a minimálbér 15%-át, emelet szinten a 25%-át



MENTESÍTÉS 100/1997. Korm. rendelet 6. § (7)

 Ha a vizsgázót - az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően 

választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában -

mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, 

minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa 

választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát.

 Nkt. 56. § „A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői 

bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a gyakorlati képzés 

kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól.” 

Az érettségi vizsgán említett tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban 

meghatározottak szerint - másik tantárgyat választhat.



MENTESÍTÉS 100/1997. Korm. rendelet 6. § (7)

 A vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelmére 

engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli 

beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását,

és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt

‐ írásbelin a meghatározott időt legfeljebb 60 perccel meg kell növelni,

‐ szóbelin a felkészülési időt legfeljebb 20 perccel meg kell növelni.

 A felelet időtartamát - a vizsgázó kérelmére, a szakértői bizottság szakvéleménye 

alapján - legfeljebb 10 perccel meg kell növelni.



MENTESÍTÉS 100/1997. Korm. rendelet 20. § (7)

 A vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján lehetővé kell tenni, hogy

‐ a vizsgán a szakértői bizottság szakvéleményében előírt, ill. az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközt (pl. számológép, számítógép, írógép) használja,

‐ a vizsgán mentesülhet az értékelés egy vagy több része alól,

amennyiben a középiskolában a megfelelő tantárgyból nem mentesítették

az értékelés, minősítés egésze alól.

(Ha mentesül az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész alól, akkor

helyette a szóbelin 2-szer kell tételt húznia és mindegyikből le kell felelnie!)



ÍRÁSBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 18. § - 26. §

 A vizsgázónak legalább 30 perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt

meg kell jelennie a vizsga helyszínén!!!

 Megjelenés minden egyes vizsganapon az alkalomhoz illő öltözetben!

 2023. május   8. (h) 9:00 Magyar nyelv és irodalom

2023. május   9. (k) 9:00 Matematika

2023. május 10. (sz) 9:00 Történelem

2023. május 11. (cs) 9:00 Angol nyelv

2023. május 12. (p) 9:00 Német nyelv



ÍRÁSBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 18. § - 26. §

 2023. május 15. (h) 8:00 Informatika / Digitális kultúra (középszint)

2023. május 16. (k) 8:00 Biológia

2023. május 17. (sz) 9:00 Ágazati szakmai vizsgatárgy (Informatikai ismeretek)

2023. május 18. (cs) 8:00 Kémia

14:00 Földrajz

2023. május 22. (h) 8:00 Informatika / Digitális kultúra (emelt szint)

2023. május 23. (k) 8:00 Fizika

14:00 Vizuális kultúra

2023. május 24. (sz) 8:00 Francia nyelv

2023. május 25. (cs)14:00 Mozgóképkultúra és médiaismeret



ÍRÁSBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 18. § - 26. §

 A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli vizsgája központi 

feladatlapok megoldásából áll.

Ezek követelményei a központi vizsgakövetelményekre épülnek.
(40/2002. OM rendelet szerint) (2020-as NAT szerint tanulóknak már a 100/1997. Korm. rend. 3. melléklete szerint)

 A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható!

 Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak.

A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.

 A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a 

pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét.

Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.



ÍRÁSBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 18. § - 26. §

 A vizsgahelyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg egy vizsgázónak. 

A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki

a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.

 Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó

- áthúzza a dolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat,

- a felhasznált pótlapok számát felírja a vizsgadolgozat címlapjára,

- a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot (a piszkozatlapokat is tartalmazó

áthúzott pótlapokkal együtt) belehelyezi a nevével ellátott borítékba,

és nyitva átadja a felügyelő tanárnak.

A borítékot együtt zárják le, majd a vizsgázó halkan távozik az épületből.



VIZSGADOLGOZATOK  MEGTEKINTÉSE 100/1997. Korm. rendelet 26. §

 A kijavított és értékelt vizsgadolgozatot, valamint a javítási és értékelési útmutatót

a vizsgázó az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott 

helyen és időben megtekintheti,

azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és

az értékelésre észrevételt tehet.

A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az iskola belső szabályozása 

szerint - meg kell téríteni.

 Észrevétel kizárólag a javítási és értékelési útmutatóban foglaltaktól 

eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető.



SZÓBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 31. § - 40. §

 2023. június 26-27. (h-k) 8:00-18:00  12.a osztály

2023. június 27-28. (k-sz) 8:00-18:00  12.c osztály előzetes TERV!

2023. június 28-29. (sz-cs) 8:00-18:00  12.b osztály

 A vizsgázónak legalább 30 perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.

 Megjelenés alkalomhoz illő öltözetben

(a vizsga megnyitásakor és a bizonyítványosztáskor is).

 A középszintű szóbeli tételsorokat a kérdező tanár állítja össze,

a központi vizsgakövetelmények alapján.
(40/2002. OM rendelet szerint) (2020-as NAT szerint tanulóknak már a 100/1997. Korm. rend. 3. melléklete szerint)



SZÓBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 31. § - 40. §

 A szóbeli vizsgához szükséges segédeszközökről az iskola gondoskodik.

 A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek,

egymást nem segíthetik.

 A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza,

és ő választja ki magának a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt.

 A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét - ha a részletes 

vizsgakövetelmények másként nem rendelkeznek - a vizsgázó határozza meg.



SZÓBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 31. § - 40. §

 Minden vizsgázónak - az idegen nyelv kivételével* -

vizsgatárgyanként 30 perc gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre.

A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet,

de a felelet során a gondolatait szabad előadásban kell elmondania.

(*Idegen nyelvi feleletnél nincs felkészülési idő.)

 Középszintű vizsga esetén egy-egy vizsgatárgyból

a feleltetés időtartama 15 percnél több nem lehet.

 A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel,

de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.



SZÓBELI  VIZSGA 100/1997. Korm. rendelet 31. § - 40. §

 Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el,

azaz feleletének értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes 

pontszám 12%-át, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Ez esetben a szóbeli minősítést a póttételre adott felelet alapján kell kialakítani úgy, 

hogy az elért pontszámot meg kell felezni és egész pontra fel kell kerekíteni,

majd a százalékos minősítést és az osztályzatot ennek alapján kell kiszámítani.

 A szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati vizsgára, 

amennyiben a vizsgafeladatot egyszeri alkalommal kell bemutatni, előadni és ennek 

alapján kell a vizsgázó teljesítményét értékelni (pl. éneklés, tornagyakorlat). 



ÉRETTSÉGI  VIZSGA  ÉRTÉKELÉSE 100/1997. Korm. rendelet 41. §

 KÖZÉPSZINTEN  EMELT SZINTEN

80-100% =  jeles (5), 60-100%  =  jeles (5),

60- 79% = jó (4), 47- 59%  =  jó (4),

40- 59%  =  közepes (3), 33- 46%  =  közepes (3),

25- 39%  =  elégséges (2), 25- 32%  =  elégséges (2),

0- 24%  =  elégtelen (1). 0- 24%  =  elégtelen (1).



ÉRETTSÉGI  VIZSGA  ÉRTÉKELÉSE 100/1997. Korm. rendelet 45. § (4)

 Ha a vizsgázó idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és 

sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit,

azoknak minden vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon, 

akkor a vizsgázó érettségi bizonyítványa, tanúsítványa

ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

40–59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú,

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül!



MAGYAR MINT IDEGEN NYELV 100/1997. Korm. rendelet 6. § (5)-(6)

 A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett

magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból érettségi vizsgát az tehet, aki

a) nem magyar állampolgár, vagy

b) a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül

legalább hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett.

 Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból

kizárólag középszintű érettségi vizsgát lehet tenni.


