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ÉRETTSÉGIZŐKNEK SZÓLÓ RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ 

 

Információk:  
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok  

 

Jelentkezés 

A jelentkezési lap beadási határideje a jegyzőhöz: február 15.  

A névre szóló jelentkezési lapon 

 rá kell írni a személyi igazolvány számot (lehet a pici cellák mellé, 

olvashatóan, kék színű tollal) 

 ellenőrizni a többi adatot (a hibás adatot ki kell javítani ott a lapon tollal) 

 nyelvi előkészítős osztályba járók írják be, hogy jártak ilyenbe és mi volt a 

nyelve 

 a tantárgyi jelentkezéseket értelemszerűen kell kitölteni 

 

 Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek 

teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését 

követően első alkalommal tett érettségi vizsga. 

 Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen 

befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első 

alkalommal történő megismétlése. 

 Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy 

megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a tanulmányi 

követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga 

megismétlése. 

 Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, 

vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, 

szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. 

 Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első 

alkalommal letett érettségi vizsga. 

 

 Ha több mint 5 vizsgatárgyból kíván jelentkezni, a további vizsgatárgyakat a 

lap alján tüntesse fel. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok
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A jelentkezési laphoz csatolni kell: 

 eddig megszerzett érettségi eredményekről törzslap kivonat 

 testnevelésre vagy informatikára jelentkezés esetén nyilatkozat 

 mentességre vonatkozó kérelem, illetve igazolások 
(https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf)  

 

A jelentkezésről február végéig visszaigazolást adunk, az adatokat, vizsgatárgyakat 

a vizsgázónak még egyszer ellenőrizni kell! Szólni kell a jegyzőnek, ha valami 

rosszul lett rögzítve. 

Április végéig vizsgabehívót adunk, melyen a vizsgaidőpontok és helyszínek is 

megtalálhatók majd, a közép- és az emelt szintű vizsgák is. Vizsgabehívóval + 

személyi igazolvánnyal kell majd a vizsgákon megjelenni. 

 

Közösségi szolgálat 

A rendes érettségizőknek az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra 

közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

 

Vizsgák 

Az írásbeli és a szóbeli vizsgán is legalább 30 perccel a vizsga időpontja előtt 

kötelező megjelenni. A vizsgaterembe íróeszközök, a megengedett segédeszközök, 

ennivaló és üdítőital vihető be. Egyenruha viselete a vizsgákon kötelező. 

 

Az írásbeli vizsga folyamatáról 

 

A használható segédeszközökről 

 A vizsgán íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, rajz 

ceruzával készíthető.  

 A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát 

szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.  

 A használható segédeszközök tantárgyhoz kötöttek (atlasz, szótár, 

számológép, vonalzó stb.), mindenkinek magának kell tájékozódni ezekről, 

illetve biztosítani magának. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak 

 A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik! 

 

Az írásbeli vizsga folyamatáról 

Minden vizsga megkezdése előtt a felügyelő tanár ad tájékoztatást. 

 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgatargyak
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A szabálytalanságról és annak következményeiről 

 Szabálytalanság: a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vagy vét 

a magatartási szabályok ellen. 

 Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó dolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az 

elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az 

írásbeli vizsgát.  

 A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az 

igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre 

rávezetheti.  

 A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes 

értekezleten, szükség esetén az érintetteket meghallgatja. Ha a vizsgázó 

szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának 

mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja: 

 A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a 

vizsgán nyújtott teljesítményt.  

 Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

 A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 

 

A vizsga megszakításának következményeiről 

 Aki az írásbeli vizsga megkezdése után érkezik, nem vizsgázhat. 

 Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s 

egyidejűleg csak egy vizsgázónak. 

 Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a 

válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a 

vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszokat értékelni kell. 

 Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást 

befejezné, az adott vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő 

vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 
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A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

 Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli 

vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni.  

 A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez 

történő megküldés előtt, 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 a vizsgázónak meg kell 

téríteni.  

 A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot – nyolc órát – kell 

biztosítani. Nemrendes érettségizők betekintését a szaktanáruk koordinálja 

 A megtekintés időpontjáról az írásbeli vizsgákon adunk tájékoztatást. 

 A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a 

megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola 

igazgatójának. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő 

javítás, vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. 

 

Szóbeli vizsga 

A vizsgabizottság tájékoztató értekezletén, mely a vizsgabizottság működésének 

első napja, 7:30-tól megnyitjuk a szóbeli vizsgát, melyen MINDENKINEK 

kötelező egyenruhában megjelenni. Ekkor az érettségi elnök tájékoztatja a 

vizsgázókat  

 az írásbeli dolgozatok javításának helyben hagyásáról vagy a változtatásokról,  

 az előfordult szabálytalanságok következményeiről,  

 a szóbeli vizsgák beosztásáról,  

 az eredményhirdető értekezlet időpontjáról.  

A vizsgázónak a szóbeli vizsgán a beosztás szerint, de legalább fél órával előbb kell 

megjelennie, egyenruhában. A tételek kidolgozására 30 perc felkészülési idő jár, 

kivéve az élő idegen nyelveket, ahol nincs felkészülési idő. Egy felelet maximum 

15 percig tart. A szóbeli vizsga helyszíne csak az elnök engedélyével, a következő 

tétel kihúzása előtt hagyható el, rövid időre. Az eredményhirdető értekezleten 

egyenruhában kötelező megjelenni. Érettségi bizonyítvány, törzslapkivonat, vagy 

tanúsítvány csak személyesen vehető át az eredményhirdető értekezleten, vagy ezt 

követően az iskola titkárságán. 


