TÁJÉKOZTATÓ
2016/2017 MÁJUS-JÚNIUSI ÉRETTSÉGI VIZSGAIDŐSZAK
Változások
2017-től a vizsgakövetelmény és a vizsgaleírás több vizsgatárgy esetében is megváltozott. A vizsgatárgyak
vizsgaleírásai
és
vizsgakövetelményei
megtalálhatók
az
OH
honlapján
(www.oktatas.hu)
a
Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban.
Fontos változás, hogy szakgimnáziumban - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)
6. §-ában meghatározottak szerint - kötelezően választandó vizsgatárgyként a szakgimnázium ágazatának megfelelő
szakmai vizsgatárgyból kell érettségi vizsgát tenni. A közép- és emelt szintű vizsgaleírásai és vizsgakövetelményei
megtalálhatók az OH honlapján (www.oktatas.hu) a Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban.
Nálunk közlekedésgépész ismeretek a vizsgatárgy neve.
A középiskolai történelmi atlasz használatára vonatkozóan az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló
40/2002. (V. 24.) OM rendelet 3. §-a alábbi átmeneti rendelkezést tartalmazza: „A 2016/2017. tanév május-júniusi
vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott,
kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre
került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.”
2017-től a vizsgakövetelmény és a vizsgaleírás több vizsgatárgy esetében is megváltozott. Pótló érettségi vizsga esetén
az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket - amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak nem kell megismételni. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint
kell letenni. Azoknál a vizsgatárgyaknál, amelyeknél megváltoztak a követelmények a 2017 előtti vizsgaidőszakokban
teljesített vizsgarészek beszámítására már nincsen lehetőség. Amennyiben a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult,
úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely
vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény
megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem. A vizsgakövetelmények változásáról az OH honlapján (www.oktatas.hu) a
Köznevelés/Érettségi/Érettségi vizsgatárgyak menüpontban tájékozódhatnak.
A 2017. május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgadolgozatokat már „A magyar helyesírás szabályai”
tizenkettedik kiadása alapján kell értékelni.
Jelentkezés
Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot a májusjúniusi vizsgaidőszak esetén február 15-ig lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához. A
jelentkezési határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc
napon belül lehet előterjeszteni.
A vizsgajelentkezések fogadásakor mindenképpen ellenőrizni kell, hogy az egyes jelentkezők esetében a megjelölt
vizsgatárgyak - a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendeletben meghatározott - írásbeli
vizsgáinak időpontja nem „ütközik-e”.
Vizsgajelentkezést visszavonni, megváltoztatni a jelentkezési határidő (február 15.) után - a vizsgaszabályzatban
rögzített kivételektől eltekintve - nem lehet.
Továbbra is fontos, hogy emelt szintű érettségi vizsga csak abból a vizsgatárgyból tehető, amely - mint a felsőoktatási
felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgy - a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII.
29.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szerepel.
Alapvető szabály, hogy a jelentkezőnek az adott vizsgaidőszakban az összes vizsgájára egyetlen helyen kell jelentkeznie.
Ha a vizsgázó korábban kezdte meg érettségi vizsgáját, de valamilyen ok miatt nem szerzett érettségi bizonyítványt, a
már sikeresen teljesített vizsgatárgyak minősítéséről nem mondhat le, azokból ismétlő érettségi vizsgát az érettségi
bizonyítvány megszerzése előtt nem tehet.

Előrehozott érettségi vizsgát a tanulók - a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén - csak a középiskolai
tanulmányaik várható teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában tehetnek,
és csak a magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, illetve informatikából.
Azok a tanulók, akik a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt
középszinten - magyarországi középiskolában tanított idegen nyelvekből, valamint informatikából - előrehozott
érettségi vizsgát tettek, ezekből a vizsgatárgyakból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát. Ezt változatlanul mind a
május-júniusi, mind az október-novemberi vizsgaidőszakban megtehetik.
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 vizsgajelentkezéseket előrehozott
érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi vizsgatárgyból (azaz nem csak a magyarországi
középiskolában tanított nyelvekből és informatikából), amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a
vizsgajelentkezéseket (beleértve a javító és pótló vizsgákat) amelyre a tanuló nem jogosult, törölni kell.
Ha a tanuló már érettségi vizsgát tett egy kötelezően választható vizsgatárgyból és elégtelen minősítést szerzett, a
későbbiekben nem kötelező ebből a vizsgatárgyból javítóvizsgát tennie, az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez
kötelezően választható vizsgatárgynak másik vizsgatárgyat is választhat.
Ha a vizsgázó korábban egy adott vizsgatárgyból eredményes középszintű előrehozott érettségi vizsgát tett, az
érettségi bizonyítvány megszerzése előtt ebből a vizsgatárgyból nem tehet újra középszintű érettségi vizsgát, nem
„javíthat” a korábban elért eredményén. Ugyanakkor a középiskola végzős tanulói, a rendes érettségi vizsgájuk
vizsgaidőszakában, ha a középiskolai tanulmányaikat a vizsgaidőszak kezdete előtt sikeresen befejezték, bármilyen
olyan vizsgatárgyból tehetnek szintemelő érettségi vizsgát, amelyből középszintű előrehozott vizsgaeredménnyel már
igen, de emelt szintű vizsgaeredménnyel még nem rendelkeznek.
A sikertelen előrehozott érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak
a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában lehet jelentkezni.
Ha a vizsgázó rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül
teszi, és iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, az érettségi
vizsgára való jelentkezéskor be kell mutatnia az államilag elismert szakképesítést tartalmazó bizonyítványát.
A vizsgaszabályzat 12.§ (6) bekezdése alapján az érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező jelentkezőnek valamennyi
korábban teljesített vizsgáját fel kell tüntetnie a jelentkezési lapján, és azokat rögzíteni kell - beszámítással - az
érettségi szoftverben.
Az érettségi bizonyítvány megszerzése után (még akkor is, ha a vizsgázó tanulói jogviszonnyal rendelkezik) bármelyik
vizsgatárgyból, bármelyik vizsgaidőszakban lehet érettségi vizsgát tenni. A tanulói jogviszony megszűnését követően az
érettségi vizsgára történő jelentkezésnek nincs tanulmányi követelménye, tehát akár olyan vizsgatárgyból is lehet
érettségi vizsgára jelentkezni, amelyiket a vizsgázó középiskolai tanulmányai során egyáltalán nem tanult.
Ha egy tanuló az érettségi bizonyítványának megszerzését követően tanulói jogviszonyban áll egy olyan intézménnyel
(például szakképzési évfolyamon), amely érettségi vizsgát szervez, érettségi vizsgára (közép- és emelt szinten egyaránt)
ebben az intézményben kell jelentkeznie.
Mentesség
Az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a tanulót a "saját" intézményének igazgatója mentesítheti az egyes tantárgyakból,
tantárgyrészekből az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól. 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. A vizsgázó részére - a
szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelemre engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval
vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. A
„mentességek” megadására fokozott figyelmet kell fordítani, a „mentességet” minden esetben határozatba kell
foglalni.

A „mentességek” megadására az emelt szintű érettségi vizsgák esetében is a középiskola igazgatója jogosult.
Ha a vizsgázó pótló érettségi vizsgára nyújtja be jelentkezését, és az adott vizsgatárgyból van már sikeresen teljesített
vizsgarésze (pl. írásbeli), akkor a jelentkezéskor írásban nyilatkoznia kell, hogy a már teljesített vizsgarész minősítésének
beszámítását kéri, vagy azt újra kívánja teljesíteni. Azoknál a vizsgatárgyaknál azonban, amelyeknél megváltoztak a
vizsgakövetelmények a 2017. január elsejét megelőző vizsgaidőszakokban teljesített vizsgarészek beszámítására
nincsen lehetőség.
Közösségi szolgálat
Az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi
vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák
kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti
meg - egyetlen vizsgatárgyból sem - az érettségi vizsgáit. A közösségi szolgálat alól felmentést az Nkt. kizárólag
− a felnőttoktatásban részt vevő tanulók, valamint
− a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól igazgatói határozatban mentesített sajátos
nevelési igényű tanulók esetében engedélyezi.
A magántanulóknak és az évismétlőknek is teljesíteniük kell a közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálatra vonatkozó
rendelkezés nem vonatkozik azokra a vizsgázókra, akik egy korábbi vizsgaidőszak előtt már befejezték a középiskolai
tanulmányaikat, vagy már rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal.
A szakközépiskolában azon tanulókra, akik esetében a kétéves képzés a 2015/2016. tanévben kezdődött és az Nkt.
99/D §-a szerint a képzés kifutó jelleggel 2017-ben fejeződik be, a közösségi szolgálat elvégzésének kötelezettsége nem
vonatkozik. A 2016. szeptember 1-jétől induló szakközépiskolai kétéves érettségi felkészítő évfolyamokon tanulók az
Nkt. 13. §-a szerint már egyértelműen szakközépiskolások, ebből következően az itt tanulókra az Nkt. 6. §-ban a
közösségi szolgálatra vonatkozó feltétel már egyértelműen értelmezhető.
A vizsgadíj
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig és az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első
javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 29. § szerint - a
szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett
érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga.
Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
A fizetendő vizsgadíj összege:
− Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott
évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget
kell fizetnie az OH számára (ez az összeg 2017-ben 19.000 Ft).
− Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az OH
számára (ez az összeg 2017-ben 32.000 Ft).
Ha a jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent
meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját az OH
számára kell befizetni. A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.
A vizsgadíj befizetésére vonatkozó további részletes információk megtalálható az OH honlapján a
Köznevelés/Érettségi/Általános tájékoztatás menüpontban az Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk
linkre kattintva. A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet.
A tanulói jogviszonyban nem levő vizsgázó érettségi vizsgára a kormányhivatalokban, vagy bármelyik érettségi vizsgát
szervező középiskolában jelentkezhet. A középiskola azonban nem köteles fogadni a tanulói jogviszonnyal nem
rendelkező vizsgázó jelentkezését. Erről a vizsgát szervező középiskola igazgatója dönt. Ha a középiskola fogadja a
tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó jelentkezését, középszintű érettségi vizsga esetén - az előző pontban

meghatározott összegű - vizsgadíjat a középiskolának kell befizetni. Az emelt szintű érettségi vizsga díját minden
esetben az OH számlájára kell befizetni (számlaszám az előző pontban). A befizetési bizonylatot a jelentkezési laphoz
kell csatolni, és a jelentkezést befogadó intézményben kell megőrizni. A vizsgadíj befizetése nélkül a jelentkezés
érvénytelen.
Egyéb esetek
Ha egy vizsgatárgy írásbeli vizsgarésze projektmunka, a projektmunka összeállítása és leadása felel meg az írásbeli
vizsgarésznek, tehát abban az esetben, ha a vizsgázó nem adja le határidőre (az írásbeli vizsgák kezdetéig: 2017. május
5.) a projektmunkáját, az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát nem kezdte meg. A jelentkezése nem törölhető,
hanem a vizsgabizottság az adott vizsgatárgyból (attól függően, hogy a vizsgázó a vizsgát szervező intézmény
igazgatójának döntése alapján felróható, vagy fel nem róható okból nem kezdte meg az érettségi vizsgát) javító vagy
pótló érettségi vizsgára utasítja.
Ha a vizsgázó középszintű matematika vizsgatárgyból az írásbeli vizsga során elérte a 12%-ot, de nem érte el a 25%-ot,
a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. A középszintű matematika
vizsgatárgy szóbeli vizsgáján a szóbeli vizsgára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, tehát abban az esetben, ha a
vizsgázó feleletének értékelése nem éri el a szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám 12%-át, a vizsgázóval póttételt
kell húzatni.
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. Ha a vizsgázó
a póttétel húzásától elzárkózik, ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
A sikertelen vizsgáról, az előrehozott vizsgákról a vizsgázónak törzslapkivonatot kell átadni.
Fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani. A törvényben és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak
megfelelően folytatott vizsga alapján megállapított szóbeli eredmény megváltoztatására nincs jogszabályi lehetőség.
Az Nkt. 6. § (2a) bekezdése szerint, aki szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést szerzett és a
szakközépiskolában érettségi vizsgát kíván tenni, annak a kötelezően választandó vizsgatárgyból nem kell számot adnia
a tudásáról. Ez azt jelenti, hogy az érintett tanulók a négy kötelező vizsgatárgy sikeres érettségi vizsgája után megkapják
az érettségi bizonyítványukat.
Értékelés, pontozás
A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és osztályzatban történő kifejezésével minősíteni kell. A
teljesítmény százalékban történő kifejezésekor a számítást csak az egész szám megállapításáig lehet elvégezni,
tizedesjegy nem állapítható meg. Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből
legalább tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a legalább
elégséges osztályzatot kaphasson. Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli
teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a 25%-ot, a vizsgatárgy részletes követelményeiben
meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Több vizsgarész esetén az egyes vizsgarészeken elérhető pontszámot az
adott vizsgatárgy részletes vizsgakövetelménye határozza meg. Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le,
teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát
tett, mindkét tétel kifejtését a szóbeli tételek értékelési szabályai szerint kell értékelni, majd a két tételre adott
pontszámok összegét a szóbeli vizsgán elérhető pontszám kétszeresének százalékában kell kifejezni, és ez adja a vizsga
százalékos minősítését. A vizsgázónak ebben az esetben mindkét szóbeli vizsgáján legalább 12 %-ot kell teljesítenie
ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján legalább elégséges osztályzatot kaphasson.

Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése
a következő:
a) 80-100% elérése esetén jeles (5),
b) 60-79% elérése esetén jó (4),
c) 40-59% elérése esetén közepes (3),
d) 25-39% elérése esetén elégséges (2),
e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1).
Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése
a következő:
a) 60-100% elérése esetén jeles (5),
b) 47-59% elérése esetén jó (4),
c) 33-46% elérése esetén közepes (3),
d) 25-32% elérése esetén elégséges (2),
e) 0-24% elérése esetén elégtelen (1).
Írásbeli és szóbeli érettségi vizsga
Általános tudnivalók
A vizsgázók az érettségi vizsga minden eseményére, az írásbeli vizsgára és a szóbeli vizsgára is ünnepi öltözetben
mennek.
Az érettségi vizsgáról (írásbeliről, szóbeliről) elkésni nem lehet. A vizsgázó úgy induljon el, hogy legalább 30 perccel a
vizsga kihirdetett időpontja előtt a vizsga helyszínén legyen. Nem indokolhat késést sem közlekedési akadály, sem
bármilyen személyes mulasztás vagy gondatlanság (csak egészen kivételes esemény, pl. természeti katasztrófa, árvíz,
közlekedési sztrájk stb.).
Ha a vizsgázó neki felróható okból elkésik, vagy távol marad, vagy engedély nélkül távozik a vizsgáról, akkor az adott
tárgyból (egy másik vizsgaidőszakban) csak javítóvizsgát tehet. Az esetleges késés, hiányzás, eltávozás okának
megítélése a vizsgaközpont igazgatójának joga.
Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi honlapon található részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató
szaktanárok adnak útbaigazítást.
Az írásbeli érettségi vizsga
A középszintű írásbeli érettségi vizsga időtartama 120, 180 vagy 240 perc. Az emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces.
Az írásbeli vizsgákra a következő SEGÉDESZKÖZÖKET kell a vizsgázónak magával vinnie, az íróeszközökön kívül:
− magyar nyelv és irodalom: —,
− történelem: középiskolai történelmi atlasz,
− élő idegen nyelv: nyomtatott szótár,
− matematika, fizika: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép,
függvénytáblázat, körző, vonalzó, szögmérő, ceruza,
− biológia: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép,
− földrajz: középiskolai földrajzi atlasz szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép, körző és vonalzó,
− informatika: vonalzó,
− közlekedésgépész ismeretek: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép,
körző, vonalzók.

Ha a vizsgázó a megengedett segédeszközökön kívül bármit (könyvet, táskát, elektronikus eszközöket, pl. mobiltelefont
stb.) elvisz a vizsgára, akkor azt a felügyelő tanár által meghatározott helyre kell tennie (a mobiltelefont kikapcsolt
állapotban), és csak a vizsga befejeztével veheti ismét magához.
A vizsga megkezdése előtt az igazgató megbízásából a felügyelő tanár megállapítja a vizsgázók személyazonosságát, és
gondoskodik arról, hogy a feladatlapok kiosztásakor csak a csoport tagjai legyenek jelen; valamint ismerteti az írásbeli
vizsga szabályait. Közli a kijavított dolgozatok megtekintésének napját és a felülvizsgálati kérelem beadásának módját.
Az írásbeli vizsgán kizárólag a kiosztott feladatlapokon, illetve a vizsgaszervező intézmény fejbélyegzőjével ellátott
dolgozatlapokon lehet dolgozni.
A feladatlapokon a rovatokat (pl. név, emelt szinten az azonosító jel stb.) maradéktalanul ki kell tölteni, mindegyik
oldalon.
A feladatlap belső oldalán a kitöltéssel kapcsolatos fontos tudnivalók találhatók, ezt a kitöltés megkezdése előtt minden
vizsgázónak figyelmesen el kell olvasnia.
A vizsgázók csak tollal (kék vagy fekete tintával) írhatnak. Vegyszeres javítás, átfestés tilos.
Az írásbeli vizsga alatt a termet (rövid időre, azaz 2-3 percre) egyesével el lehet hagyni, ilyenkor a feladatlapokat,
dolgozatlapokat a felügyelőnek át kell adni. Odakint beszélni senkivel sem szabad. Az érettségi vizsga szabályosságára
a folyosókon is felügyelő tanárok vigyáznak.
Az írásbeli munka befejeztével (illetve az egyes feladatlapok beadása előtt) a vizsgázónak - egyetlen ferde vonallal - át
kell húzni az üresen hagyott részeket, valamint a piszkozatlapokat.
A dolgozat beadásakor a vizsgázó a feladatlapokat, dolgozatlapokat beleteszi a borítékba, és azt nyitva átadja a
felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok kitöltését és az áthúzásokat, majd a vizsgázó jelenlétében
leragasztja a borítékot; a jegyzék és a jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával
hitelesíti azokat. A jegyzék megfelelő rovatát a vizsgázó is aláírásával látja el.
A vizsgázónak a terem elhagyása után a vizsga részére elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznia.
Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, akkor az észrevételeit ráírja az érintett vizsgázó dolgozatára, és a vizsgázó
a vizsgát folytathatja. A tényállásról a vizsga után jegyzőkönyv készül, amely majd a vizsgázó észrevételét is tartalmazza.
A szabálytalanságról a vizsgaszervező intézmény igazgatója, illetve a vizsgabizottság - legkésőbb a szóbeli
nyitóértekezleten - dönt.
Az írásbeli dolgozatok értékelését (a középszintűeket és az emelt szintűeket egyaránt) a vizsgázó megtekintheti. A
megtekintés pontos helyét és idejéről a vizsgaszervező intézmény ad tájékoztatást.
A megtekintésre csak egy személy, elsősorban maga a dolgozatot író vizsgázó jogosult; akadályoztatása esetén
(meghatalmazással) más személy, pl. szülő is megjelenhet. A dolgozatot kizárólag a tanár jelenlétében lehet
megtekinteni, tehát pl. a dolgozatot nem viheti el senki fénymásolni. Másolat - ha szükséges és nyilván csak a
problematikus dolgozatrészekről - kézírással készíthető, valamint fényképezéssel. Ha a megtekintést vezető szaktanár
meg tudja oldani, ő személyesen fénymásolatot készíthet a kért 1-2 oldalról.
Az értékelésre a vizsgázó észrevételt tehet, ezt írásos beadványban a vizsgaszervező intézmény igazgatójának címezve
kell átadnia az iskolában. Ennek beadási határideje a megtekintést követő munkanap.
A szóbeli érettségi vizsga
A középszintű szóbeli vizsgákra a vizsgázók bizottsághoz kerülnek besorolásra. A vizsganapokat a tanév rendjéről szóló
EMMI rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. Hogy ki melyik bizottságnál, mikor vizsgázik, iskolai beosztás alapján
történik. Amíg ez nem kerül kihirdetésre, addig minden vizsgázó úgy tervezzen, hogy a szóbeli vizsgákra megadott
napok bármelyikén vizsgázhat.
Az emelt szintű vizsgára, írásbelire és szóbelire egyaránt, minden jelentkező vizsgabehívót kap.
A szóbeli vizsgáztatás reggel 8 óra előtt nem kezdhető el (még a tételek kihúzásával sem), és nem tarthat tovább 18
óránál. A vizsgacsoport legfeljebb 6 főből állhat. A vizsgázónak minden felelet előtt legalább 30 perc gondolkodási időt
kell kapnia (póttétel esetén 20 percet).
Az idegen nyelvi szóbeli vizsgán nincs felkészülési idő. A tétel kihúzása után a vizsga azonnal megkezdődik.
A szóbeli vizsgára a vizsgázónak csak tollat kell hoznia, minden segédeszközt a vizsgaszervező intézmény bocsát a
rendelkezésére.

A vizsgaterembe érkező vizsgázó először menjen a bizottság asztalához, köszönjön az elnöknek és a tanároknak, és a
kapott utasítás szerint húzzon tételt. A tétel számát azonnal, hangosan mondja be az elnöknek és a vizsgáztató tanárnak.
Ezután vegye magához a tétel kidolgozásához igénybe vehető segédeszközöket.
A szóbeli vizsgán a vizsgázónak szabadon, önállóan beszélve kell a tételben kapott feladatot megoldania. A
vizsgabizottság tagjai (pl. a kérdező tanár) csak akkor szólhatnak közbe, ha a vizsgázó súlyosan téved, vagy ha elakad.
Egy felelet időtartama középszinten legfeljebb 15 perc, emelt szinten 20 perc lehet. A vizsgázónak hangosan,
valamennyi vizsgabizottsági tag számára hallhatóan kell beszélnie.
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.
A szóbeli érettségi vizsgával kapcsolatos esetleges észrevételeket a vizsga napján, a vizsgaszervező intézmény érettségi
szervezéssel megbízott munkatársánál lehet írásban megtenni.
Az érettségivel kapcsolatos minden információ, jogszabály és az elmúlt évek írásbeli feladatsorai megtalálhatók a
www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés/Érettségi menüpontok alatt.
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