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ÉRETTSÉGI VIZSGA

2022. MÁJUS-JÚNIUSI
VIZSGAIDŐSZAK



VIZSGAIDŐSZAKOK 2022-BEN

▪ Május-júniusi vizsgaidőszak
Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

▪ Október-novemberi vizsgaidőszak
Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 06.



2022. TAVASZI ÉRETTSÉGI

▪ Írásbelik: 2021. május 2-től

▪ Emelt szintű szóbelik: 2022. június 1-9.

▪ Középszintű szóbelik: 2022. június 13-24.



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VONATKOZÓ 
JOGSZABÁLYOK

▪ Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rend.

▪ Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 
40/2002. (V. 24.) OM rendelet



VIZSGAFAJTÁK

Rendes

Előrehozott

Szintemelő

Pótló

Javító

Ismétlő

Kiegészítő



VIZSGAFAJTÁK

Rendes

• 12. év végén

• Középiskolai 
követelmények 
teljesítése 
után

Előrehozott

• Ősszel vagy 
tavasszal, ha a 
tantárgy 
tanulása 
befejeződött 
(kivéve a 
nyelveket)

• A tárgyra előírt 
iskolai 
követelmények 
teljesítendők

• Idegen nyelv 
vagy olyan 
tárgy, amit 
nem végig 
tanul

• Törzslapkivo-
natot kap

Szintemelő

• Egyes 
tárgyakból

• Sikeres 
középszintű
vizsga után 
emelt szinten

• Javító v. pótló 
vizsgája 
legkorábban a 
12. évfolyam 
végén

• Ősszel vagy 
tavasszal is 
lehet

Pótló

• Fel nem róható 
okból meg sem 
kezdett v. 
megkezdett, de 
be nem fejezett 
vizsga 
folytatása

• Írásbeli 
eredménye 
beszámítható

• Akár 
ugyanabban a 
vizsgaidőszak-
ban is

• Szint 
megváltoztat-
ható, ha nem 
abban a 
vizsgaidőszak-
ban

Javító

• Felróható 
okból meg sem 
kezdett vagy 
be nem 
fejezett, avagy 
sikertelen 
vizsga 
ismétlése

• Legkorábban a 
következő
vizsgaidőszak-
ban, minden 
vizsgarészből

• Szint 
megváltoztat-
ható

• Lehet 
díjköteles

Ismétlő

• Érettségi 
bizonyítvány 
megszerzése 
után

• Bizonyítvány-
ban szereplő
tárgyból

• Bizonyítvány 
nem változik, 
tanúsítványt 
kap

• Díjfizetés: 
minimálbér
15/25% 
(24e/40e)

Kiegészítő

• Érettségi 
bizonyítvány 
megszerzése 
után

• Bizonyítvány-
ban nem 
szereplő
tárgyból

• Mindegy, hogy 
tanulta-e a 
tárgyat 
iskolában

• Tanúsítványt 
kap

• Díjfizetés: 
minimálbér
15/25% 
(25e/42e)



VIZSGAFAJTÁK

▪Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta 
befejezni a tanulmányait (12. év végén elégtelent kapott 
valamelyik tantárgyból), az adott vizsgaidőszakban rendes 
[...] 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.



KÉT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

▪ Egy adott vizsgatárgyból közép- vagy emelt szinten lehet vizsgát tenni.
▪ Mindenki saját maga választja ki, hogy egy adott tárgyból melyik szinten szeretne 

vizsgázni.
▪ A választást leginkább a továbbtanulási szándék az, ami befolyásolja.
▪ Hogy az általad választott szakhoz mire van szükséged, azt a felvi.hu-n a szak 

ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK oszlopa alapján (E) találod meg.



A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

▪ Saját iskolai keretek között zajlik 

▪ Írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy gyakorlati 

▪ Jeles informatika érettségi– ECDL bizonyítvány igényelhető



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TANTÁRGYAI

▪ Kötelezően választandó: magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv 

▪ Szabadon választható (min. 1db): 
szakgimnáziumban ágazatnak megfelelő tantárgy
gimnáziumban az iskolában tanult tantárgyak közül minden 
olyan tantárgy, amit a helyi tantervben előírt ideig tanult a 
tanuló, és annyi év végi osztályzata van belőle, ahány évig 
tanulnia kellett



MI LEHET VÁLASZTHATÓ TANTÁRGY?

▪ Az iskola helyi tantervében szereplő követelményei szerint 

teljesített tantárgy

▪ Tudását osztályzattal értékelték (bizonyítvány) 

▪ Vendégtanulói jogviszonyban is lehet



MI A VENDÉGTANULÓI JOGVISZONY?

▪ Az „anyaiskola” helyi tantervében nem szereplő tárgy

▪ „Befogadó” iskola helyi tantervében szereplő

követelményeket teljesítette – bizonyítvány 

▪ Nálunk a Szent Benedekben jelentkezik az érettségire



ÁGAZATI SZAKMAI VIZSGATÁRGY
INFORMATIKAI ISMERETEK

A gyakorlati feladatlap témakörei
Középszint
(pontszám)

Emeltszint
(pontszám)

Hálózati ismeretek 40 40

Programozás 40 40

Weboldalak kódolása és adatbázis-kezelés 40 40

A szóbeli tételsor témakörei
Középszint
(aránya)

Emeltszint
(aránya)

Információtechnológiai alapok 15% 15%

Információtechnológiai gyakorlat 15% 15%

Programozás, weboldal kódolása, adatbázis-
kezelés

30% 30%

Hálózati ismeretek I. 40% 40%



ÁGAZATI SZAKMAI VIZSGATÁRGY
TURISZTIKAI ISMERETEK

A gyakorlati feladatlap témakörei
Középszint
(aránya)

Emeltszint
(aránya)

Turizmusföldrajz 25% 25%

Kultúr- és vallástörténet 25% 25%

Vendégfogadás 20% 20%

Üzleti protokoll 10% 10%

Turizmus rendszere 15% 15%

Marketing alapjai 5% 5%



ÁGAZATI SZAKMAI VIZSGATÁRGY
TURISZTIKAI ISMERETEK- SZÓBELI
• Hazánk turizmusföldrajza (természeti, kulturális adottságok), 

• Kultúr és vallástörténeti értékek (vallások, művészeti korszakok), 
• Vendégfogadás – Gasztronómiai és vendéglátó ismeretek (magyar konyha, 
hungarikumok, ételek, italok, rendezvények, borvidékeink, terítési szabályok, 
szálláshely ismeretek),

• Üzleti protokoll – Protokoll ismeretekés üzleti kommunikáció (etikett, 
viselkedési szabályok, protokollrendezvények, interperszonális kommunikáció, 
konfliktuskezelés, üzleti kommunikáció), 

• Marketing - marketing és ügyviteli ismeretek (marketing feladatai, eszközei, 
adatgyűjtés, pénzügyi ismeretek, ügyvitel), 

• Turizmus rendszere (turisztikai alapfogalmak, turisztikai piac, 
kapcsolatrendszer), 

• IKT gyakorlata a turizmusban (helyfoglalási rendszerek, ppt). 



ÁGAZATI SZAKMAI VIZSGATÁRGY
TURISZTIKAI ISMERETEK- SZÓBELI

Szabatos előadásmód, megfelelően felépített, világos felelet. 
5 pont 
Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és 

helyes használata, a szakmai ismeretek teljessége, tartalma, a 
téma gyakorlati megközelítése. 40 pont 
Szakmai nyelv alkalmazása. 5 pont

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 50 pont

Szempontok, kompetenciák 



EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA

▪ Külső vizsga, független értékelőkkel 
▪ Egy kötelező a továbbtanuláshoz 
▪ A középszintű szóbeli érettségik előtt történik
▪ Felvételin többletpont járhat érte 
▪ Idegen nyelvből:

60%-os eredmény: B2 komplex 
40-59%-os eredmény: B1 komplex 

▪ Jeles informatika: ECDL bizonyítvány igényelhető



ÉRETTSÉGIRE FEL!

NAGYON JÓL FEL KELL KÉSZÜLNI a vizsgára, mert ...
▪ ha az eredmény nem lesz elegendő a vágyott felsőoktatási 
szakhoz, akkor a bizonyítvány megszerzését követően már 
fizetős az ismétlő, szintemelő vagy kiegészítő vizsga 
(2022-ben: középszint 30 000, emelt szint 50 000 Ft

▪ vizsgatárgyanként.)
▪ sikertelen vizsga esetén az első javítóvizsga ugyan ingyenes, 
de mivel a jelentkezéskor nincs érettségi bizonyítvány, a 
tanuló nem nyerhet felvételt!



JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA

▪ 12. évfolyamosok jelentkezése: a tanulóknak kiosztott 
jelentkezési lap kitöltésével.

▪ A szakképző évfolyamok tanulói és az előrehozott 
érettségire jelentkezők (10-11. évf.) osztályfőnöküktől 
kérhetnek jelentkezési lapot.

▪ Tanulói jogviszonnyal rendelkezők a május-júniusi 
vizsgaidőszakban csak „saját” középiskolájukban 
jelentkezhetnek.



JELENTKEZÉS

▪ Pontos szintmegjelölés 

▪ Korábban teljesített vizsgákat is fel kell tüntetni és a 

törzslapkivonatot leadni 

▪ Mentességek: külön kérvényezni kell, a formanyomtatvány az 
iskola honlapjáról is letölthető

▪ Tanulói jogviszonnyal NEM rendelkező tanulóknál 

középszinten a vizsgadíj 30.000 Ft/tantárgy, emelt szinten 
50.000 Ft/tantárgy



▪ A jelentkezéshez az adatok kizárólag érvényes 
személyi igazolvány (útlevél) és lakcímkártya alapján 
adhatók meg.

▪ Ha valamelyik igazolvány érvényességi ideje a 
közeljövőben (június végéig) lejár: intézkedni kell a 
cseréről, hogy lehetőleg a jelentkezés beadása előtt 
megérkezzen az új igazolvány! Erre jogszabály szerint 
a lejárat előtt 60 nappal, illetve rongálódás miatt 
bármikor lehetőség van.



▪Az adatok megfelelő kitöltése a 
jelentkező felelőssége!
▪A jelentkezési lapok leadásának végső
határideje: 2022. február 15.
▪Utólagos módosításra, törlésre nincs 
lehetőség!!!



▪ Az osztály jegyzője végzi az adminisztrációt 
(Rácz Mária– iskolatitkár), az osztályfőnökök segítségével

▪ Mindkét szinten, minden tárgyból, helyben az iskolában kell 
jelentkezni

▪ Előrehozott / ismétlő / kiegészítő vizsgára szintén a 
Titkárságon

▪ Pontos adatok (iratoknak megfelelő), bármilyen változás 
történik bennük azt jelezni kell az iskola titkárságán

▪ Pontos elérhetőségek: cím, mobil, e-mail



JELENTKEZÉS ÜTEMEZÉSE

1. Jelentkezési lapok kitöltése, titkárságra történő leadása 
2022. február 11-ig!

2. A jelentkezés végső határideje február 15., a 
vizsgatárgyakat, szinteket eddig lehet utoljára változtatni.

3. Az igazgató aláírásával hivatalos visszaigazolást kap minden 
tanuló 2022. február 31-ig.



ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA
BOCSÁTHATÓSÁG FELTÉTELE

▪ Az utolsó középiskolai évfolyam tanulmányi 
követelményeinek teljesítése minden tantárgyból → bukás 
esetén kérelmeznie kell, hogy az összes jelentkezését 
előrehozottra módosítsuk → sikeres vizsga esetén törzslap-
kivonatot kap.

▪ Ha a bukás érettségi tantárgyat érint, akkor azt a 
vizsgajelentkezést törölni kell → leghamarabb a 2022. őszi 
vizsgaidőszakban tehet rendes érettségi vizsgát.



ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

▪ 50 óra teljesítése kötelező a rendes érettségi előtt
▪ Előrehozott vizsgákra nem vonatkozik
▪ Nélküle a rendes vizsgák nem kezdhetők meg, a jelentkezést 

törölnünk kell!
▪ Az érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesíteni kell 
(ápr. 30.)

▪ Iskolánk kéri, hogy az érettségire jelentkezésre teljesítsék a diákok!



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETE –
ÍRÁSBELI VIZSGÁK

Írásbeli érettségi vizsga Időpont

magyar nyelv és irodalom 2022. május 2., 9.00

matematika 2022. május 3., 9.00

történelem 2022. május 4., 9.00

angol nyelv 2022. május 5., 9.00

földrajz 2022. május 10., 14.00

ágazati szakmai vizsgatárgyak 2022. május 11., 8.00

informatika 2022. május 16., 8.00



ÉRETTSÉGI VIZSGA MENETE- SZÓBELI

▪ A Kormányhivatal az emelt szintű szóbeli vizsgákat 
2022. június 1-9. között szervezi a kijelölt 
vizsgaközpontokban.

▪ A pontos időpontról és helyszínről a Kormányhivatal 
egyénileg értesíti a tanulót.

▪ A középszintű szóbeli vizsgák időszaka: 2022. június 13-24.
▪ A középszintű szóbeli feleleteknél:

- felkészülési idő: 30 perc (kivéve az idegen nyelv)
– felelet: max. 15 perc



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

Középszint Osztályzat Emeltszint

80% - tól Jeles 60% - tól

60% - 79% Jó 47% - 59% 

40% - 59% Közepes
33% - 46% 

45%-tól járhat a többlet 
pont

25% - 39% Elégséges 25% - 32% 

0% - 24% Elégtelen 0% - 24%



A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 
TELJESÍTÉSE
MATEMATIKA TÖBBI TANTÁRGY

Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga + szóbeli vizsga

Időtartama 180 perc Ha az írásbelin vagy a szóbelin a 
teljesítmény nem
éri el a 12%-ot: sikertelen

Maximum 100 pont (100%) Írásbeli + szóbeli pontszámát (max. 
150 pont) %-ra átváltjuk

12% alatti teljesítmény: sikertelen 25% alatti teljesítmény:
sikertelen

12-24% közötti teljesítmény: szóbeli 
vizsgát tehet

25% feletti teljesítmény:
sikeres

25% feletti teljesítmény: sikeres



MENTESSÉGEK

▪ Tanköteles korú tanulói esetén szülői kérelemre, nem 

tanköteles korú tanulónál saját kérelemre 

▪ A kérelmet a jelentkezéskor kell leadni

▪ A szakértői vélemény alapján az igazgató határozatot hoz az 

adott tantárgyi mentességről



MENTESSÉG LEHETŐSÉGEI

▪ Hosszabb munkaidő, hosszabb felelet 
▪ Speciális segédeszköz 
▪ Írásbeli helyett szóbeli (vagy fordítva) 
▪ Ha az írásbeli helyett szóbeli vizsga kerül meghatározásra, 
akkor két szóbeli tételt kell a tanulónak húznia

▪ Mentesítés az értékelés egy része vagy egésze alól (más 
tárgyat kell választani)



TECHNIKAI TUDNIVALÓK

▪ Vizsga előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni 
(7.30, 8.30 vagy 13.30 – a megfelelő napon!) 

▪ Fényképes igazolvány elengedhetetlen 
▪ Terembeosztás mindig megtalálható a bejáratnál a 
hirdetőtáblán

▪ Segédeszközök zömét a vizsgázónak kell biztosítania! 
(ld. tantárgyi vizsgák leírásai az Oktatási Hivatal honlapján)



TECHNIKAI TUDNIVALÓK 
TÖRTÉNELEMBŐL

▪ Kizárólag "az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős 
szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem 
tartalmazó középiskolai történelmi atlasz" használható

▪ Történelmi atlasz középiskolásoknak 
FI504010903 / FI-504010903/1 /FI-504010903/2



TECHNIKAI TUDNIVALÓK 
HELYESÍRÁSRA VONATKOZÓAN

▪ Magyar és történelem vizsgánál veszik figyelembe

▪ Használható: A magyar helyesírás szabályai - Új magyar 
helyesírás - 12. kiadás

▪ Ennek megfelelően lesz az értékelés is



SZABÁLYTALANÁG KÖVETKEZMÉNYEI

▪ Szabálytalanság lehetséges következményei: 
– részben érvénytelen vizsga 
– javító vizsga 
– minden tárgyból javító vizsga



BETEKINTÉS KÖZÉPSZINTEN

▪ Pontos időpont kihirdetése az írásbeli vizsga napján, valamint 
az iskola honlapján

▪ Másolatot készíthet (fotó) vagy készíttethet 
(fénymásolat – díjköteles) 

▪ Észrevételt tehet köv. munkanap 16 óráig: – ha a javítás eltér 
a javítási útmutatótól – számszaki hiba esetén 

▪ Előzetes értekezletig helyettes szaktanár felüljavítja
▪ Tájékoztató értekezleten kihirdetik a bizottság határozatát



BETEKINTÉS EMELT SZINTEN

▪ Az iskolában az előzetesen kihirdetett időpontban a 
jelentkezés helyszínén történik

▪ Észrevételezett dolgozatok visszakerülnek a 
Kormányhivatalhoz: 

– Adott részt értékelik újra (+, -, 0) 
– Vizsgabizottság a felüljavítást tudomásul veszi 
– Tájékoztató értekezleten kihirdetik



JOGORVOSLAT

▪ Törvényességi kérelem vizsgabizottsági döntés, intézkedés 
vagy annak elmulasztása esetén: 

– 5 naptári napon belül 
– döntés 3 munkanapon belül

▪ Észrevétel az emelt szintű írásbeli vizsga technikai 
szervezésével kapcsolatban a vizsga után 2 órán belül a KH 
megbízottnál (jogvesztő!) 

▪ Feljebbvitel: bírósági felülvizsgálat 



INFORMÁCIÓS FORRÁSOK

www.szbi.hu/szeged

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak

www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak

www.felvi.hu

http://www.szbi.hu/szeged
http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
http://www.felvi.hu/

