TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁKRÓL
2021. MÁJUS-JÚNIUS
A Kormány a vészhelyzet során a 167/2021. (IV.9.) Korm. rendeletében döntött a 2021.
május-júniusi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgáknak a jelenlegi járványhelyzet idején
történő megszervezéséről és lebonyolításáról.
 Alapvetően csak írásbeli vizsgákra kerül sor. Szóbeli vizsgát kell szervezni olyan
tantárgyakból, ahol középszinten csak szóbeli vizsgarész van. Ilyen tárgy a református hittan.
 Valamennyi vizsgatárgy esetén, ha a vizsgázó középszintű írásbeli teljesítménye
elérte a 12 %-ot, de nem érte el a 25 %-ot, lehetőség van az írásbeli vizsgát követően szóbeli vizsgát is tenni.
 Testnevelés tantárgyból szóbeli és gyakorlati vizsga is lesz. A gyakorlati vizsgarészen belül az úszás és a küzdősport, önvédelem sem középszinten, sem emelt szinten nem kerül megszervezésre.
 A rendkívüli szabályozás alapján tett sikeres érettségi vizsga teljes értékű, sikeres
érettségi vizsgának minősül. Ennek megfelelően az idegen nyelvi érettségi vizsga
jogszabályban előírt nyelvvizsgaegyenértékűségét a szóbeli vizsgarész teljesítése
nélkül is meg kell állapítani.

1. Az írásbeli érettségi vizsgák ideje közép és emelt szinten a következő:
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem
Angol nyelv
Német nyelv
Kémia
Földrajz
Biológia
Társadalomismeret (emelt!)
Informatika (közép!)
Ének-zene
Informatika (emelt!)
Fizika
Vizuális kultúra
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Olasz nyelv

május 3.
május 4.
május 5.
május 6.
május 7.
május 11.
május 11.
május 13.
május 13.
május 14.
május 14.
május 17.
május 18.
május 18.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
kedd
kedd
csütörtök
csütörtök
péntek
péntek
hétfő
kedd
kedd

9:00 óra
9:00 óra
9:00 óra
9:00 óra
9:00 óra
8:00 óra
14:00 óra
8:00 óra
14:00 óra
8:00 óra
14:00 óra
8:00 óra
8:00 óra
14:00 óra

május 20.

csütörtök

14:00 óra

május 25.

kedd

8:00 óra

2. Az első héten, a legtöbb vizsgázót érintő írásbeli vizsgák 9 órakor kezdődnek.
3. Az emelt szintű érettségi vizsgákat a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya szervezi meg külső helyszínen. A középszintű érettségi vizsga helyszíne mindenkinek a saját oktatási intézménye, a vizsgabizottság tagjai az iskola pedagógusai.
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4. Az emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák helyszínéről külön értesítést küldünk minden
vizsgázónak miután ezt a központi elektronikus felületen elérhetővé teszik az iskolák
számára. A középszintű vizsgák tantermi beosztása is majd ezen a vizsgabehívón található.
5.

A távolságtartási szabályt mindenhol be kell tartani, se az intézmény épülete előtt, se az
iskola folyosóin nem csoportosulhatnak a vizsgázók! Az épületbe való belépés után mindenkinek azonnal a számára kijelölt (a vizsgabehívón feltüntetett) vizsgaterembe kell
menni!

6.

A jelenlegi hatályos szabály szerint a védőmaszk viselése a vizsgázók számára a vizsga
előkészületei során kötelező, az írásbeli vizsga alatt ajánlott, de nem kötelező! A vizsga
végén, a dolgozat beadásakor is kötelező a maszk használata!

7. A vizsgán használható segédeszközöket a melléklet tartalmazza. A vizsgázó által biztosítandó segédeszközök, illetve bármilyen személyes tárgy egymásnak való átadása tilos!
8. Az írásbeli vizsga közép- és emelt szinten is a központi vizsgakövetelményekre épülő
központi feladatlapok megoldásából áll.
9. A részletes vizsgakövetelmények vizsgatárgyak szerinti bontásban megtalálhatók a
www.oktatas.hu honlapon.
10. Az emelt szintű érettségi dolgozatok javítását a Kormányhivatal Oktatási Főosztálya szervezi meg, a középszintű vizsgadolgozatokat a szaktanár javítja és értékeli. A feladatok javítása emelt- és középszinten is egy központilag összeállított javítási útmutató alapján történik.
11. Az írásbeli dolgozatok megtekintésére minden oktatási intézménynek lehetőséget kell
biztosítani. A középszintű, és ha a vizsgára jelentkezés a középiskolában történt, akkor az
emelt szintű dolgozatok megtekintését is az iskola szervezi meg. A központilag kijelölt
nap a betekintésre: 2021. május 31. és június 1. reggel 8 órától délután 16 óráig.
12. A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (2021. június 2.) – 16 óráig – adhatja be az iskola igazgatójának.
Az észrevétel a megfelelő formanyomtatvány kitöltésével – az idevonatkozó kormányrendelet elektronikus kommunikációra vonatkozó külön szabályozása értelmében – elektronikusan is benyújtható.
13. A középszintű szóbeli vizsganapok kijelölése folyamatban van, erről külön értesítés lesz.
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MELLÉKLET
1. Az írásbeli és a gyakorlati érettségi vizsgán használható segédeszközök:
Vizsgatárgy
Magyar nyelv és irodalom
Történelem

Matematika

Angol nyelv
Német nyelv

Az iskola biztosítja
vizsgacsoportonként 4 példány
helyesírási szótár
vizsgacsoportonként legalább 3
példány helyesírási szótár
CD lejátszó (a III. részhez: hallott
szöveg értése)
CD lejátszó (a III. részhez: hallott
szöveg értése)

Fizika

-

Kémia

-

Biológia

-

Ének-zene
Földrajz
Mozgóképkultúra és
Médiaismeret
Református hittan
Vizuális kultúra
Informatika
Testnevelés

CD lejátszó
videólejátszó vagy DVD lejátszó és
TV vagy kivetítő
Gyakorlati vizsgák
Számítógépterem megfelelő szoftverekkel
tornaterem, atlétika pálya, uszoda,
sportszerek,

Vizsgázó biztosítja
középiskolai történelmi atlasz*
függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép,
körző,vonalzó,
nyomtatott szótár (csak a IV.
részhez: íráskészség)
nyomtatott szótár (csak a IV.
részhez: íráskészség)
függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére
nem alkalmas zsebszámológép
függvénytáblázat periódusos rendszerrel és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
zsebszámológép
szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép
középiskolai földrajzi atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép (csak a II. feladatlaphoz!)
Portfólió: vizsgázó munkái
-

Tájékoztató a 2020/2021. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában a történelem érettségi
vizsgákon használható középiskolai történelmi atlaszokról
A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a vizsgaleírás rendelkezik.
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak
A vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható.
A jogszabályi feltételeknek megfelelő atlaszok az alábbiak:
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903
- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1
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- Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/2
2. Az 100/1997. érettségi vizsgaszabályzat írásbeli vizsgarészre vonatkozó rendelkezései:
18. § (1) A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli vizsgája központi feladatlapok megoldásából áll.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgatárgyak írásbeli vizsgáztatási követelményei a központi vizsgakövetelményekre épülnek.
(3) A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli központi feladatlapjait, továbbá a feladatok megoldásához szükséges segédanyagokat (a továbbiakban a feladatlap és a segédanyag együtt: feladatlap) és a javítási, értékelési útmutatókat a Hivatal
készítteti el. Az ágazati szakmai vizsgatárgyak esetén az írásbeli központi feladatlapokat és
útmutatókat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el és adja át a Hivatalnak.
(4) A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyakat és a vizsga részeit a szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.
18/A. § (1) A központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyak írásbeli feladatlapjait és javítási, értékelési útmutatóit tételkészítő bizottságok készítik el. A tételkészítő bizottságokat vizsgatárgyanként kell megszervezni.
18/B. § (8) Az írásbeli vizsgára vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a gyakorlati
vizsgára, amennyiben a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, s a vizsga
befejezését követően, a szaktanár által javítható formában kell elkészíteni (pl. rajz, kottázás, műszaki rajz, festmény, számítástechnikai program). A gyakorlati vizsgán a 19. § (1)
bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a vizsgatárgy központi vizsgakövetelménye eltérő rendelkezést nem állapít meg.
19. § (1) Az írásbeli feladatok kidolgozásához - ha a vizsgaleírás másképp nem rendelkezik - a vizsgázónak vizsgatárgyanként rendelkezésre álló maximális idő,
a) középszintű vizsga esetén három óra (180 perc),
b) emelt szintű vizsga, továbbá a vizsga szintjétől függetlenül magyar nyelv és irodalom, valamint az anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom vizsgatárgy esetén négy óra
(240 perc).
(2) Az írásbeli vizsga idejére a vizsgaleírás két óránál (120 perc) rövidebb időt nem állapíthat meg.
(3) Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni.
(4) Ha az írásbeli vizsgán több feladatlapot kell megoldani, az egyes vizsgatárgyak írásbeli vizsgájához rendelkezésre álló idő felhasználásához, felosztásához a vizsgatárgy központi követelménye további rendelkezéseket állapíthat meg.
20. § (1) Az írásbeli vizsgán részt vevő vizsgázókat vizsgacsoportba kell beosztani. …
(2) Az írásbeli vizsgát olyan épületrészben kell megszervezni, amelynek felügyelete
megfelelő módon biztosítható. Az írásbeli vizsga időtartama alatt a vizsgázók részére elkülönített épületrészbe a vizsgázókon és a vizsgabizottság elnökén, a felügyelő tanárokon,
valamint az írásbeli vizsga ellenőrzésére érkező hivatalos szervek képviselőin kívül csak
az igazgató engedélyével lehet belépni. Gyakorlati vizsga és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli vizsga esetében az elkülönített épületrészben - amennyiben ez
a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges - az igazgató engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai feltételek folyamatos biztosításáért felelős.
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(3) A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár - az előzetes csoportbeosztás alapján - úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák és ne segíthessék.
(4) A vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. A vizsga kezdete előtt az igazgató, vagy az általa erre írásban kijelölt pedagógus a felügyelő tanár jelenlétében mindegyik vizsgateremben megállapítja a jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően az igazgató, vagy az általa erre írásban kijelölt
pedagógus ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének lehetséges következményeit, majd kiosztja a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül
csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. 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.
(5) A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
21. § (1) Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát
szervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ceruzával,
minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű, nem halványuló, nem radírozható
tintával (golyóstollal) kell elkészíteni.
(2) Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A vizsgaleírás
határozza meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyekről a vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik.
(3) A vizsgázó mindegyik átvett feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a
pótlapokon a vizsganap keltét, a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni.
(4) Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg
egyidejűleg csak egy vizsgázónak. A folyóson a felügyelő tanár gondoskodik arról, hogy a
vizsgázók ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel.
(5) A helyiséget elhagyó vizsgázó átadja vizsgadolgozatát a felügyelő tanárnak, aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti.
(6) Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit,
valamint a piszkozatlapokat áthúzza,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 felügyelő tanár - a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi a pótlapok számát,
és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e. Ezt követően a vizsgázó jelenlétében leragasztja a borítékot. A felügyelő tanár a jegyzőkönyvben feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. A vizsgázó a boríték lezárása után
távozik a vizsga részére elkülönített épületrészből.
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.
(2) Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó és a felügyelő tanár nyilatkozatát, továbbá minden olyan eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének
kivizsgálását. A jegyzőkönyvet a felügyelő tanár, az igazgató és a vizsgázó írja alá. A
vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
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24. § (1) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a
megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.
(2) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet.
(3) E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán való
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
25. § (1) Az írásbeli vizsga vizsgadolgozatait a szaktanár kijavítja, a hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával megjelöli.
(2) A vizsgakérdésekre kidolgozott megoldásokat az útmutató alapján kell javítani és értékelni.
(3) Ha a szaktanár a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre jut, hogy a
vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget vett igénybe, megállapítását
rávezeti a vizsgadolgozatra, és értesíti az igazgatót.
26. § (1) A szaktanár a kijavított vizsgadolgozatra rávezeti az általa javasolt pontszámot,
a javítás időpontját, majd aláírásával látja el, és az igazgató által meghatározott időben a
borítékokkal együtt átadja az igazgató részére.
(2) 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, a középiskola képviselőjének jelenlétében, az
igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell
készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket - az igazgató rendelkezése szerint - meg kell téríteni. A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot - nyolc
órát - kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása
esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet előterjeszteni. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében tehető. A vizsgázókat az írásbeli vizsga
megkezdése előtt tájékoztatni kell arról, hogy hol és mikor tekinthetik meg az általuk elkészített vizsgadolgozatokat, és tehetnek észrevételt a szaktanár értékelésére.
3. Az érettségi vizsgaszabályzat szóbeli vizsgára vonatkozó rendelkezései:
34. § (1) A szóbeli vizsga - beleértve a tételhúzást is - reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig tarthat.
(2) A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották.
35. § (1) A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve zárhatja ki. Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke indokolja. A vizsgabizottság munkájában közreműködők nem zárhatók ki a szóbeli
vizsgáról. A nyilvánosság kizárásával kapcsolatos döntést a vizsga jegyzőkönyvében meg
kell indokolni, és a vizsga helyszínén közzé kell tenni.
(2) Minden vizsgázónak - az idegen nyelv kivételével - vizsgatárgyanként harminc perc
gondolkodási időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania.
(3) Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama - ha e szabályzat másképp nem rendelkezik - középszintű vizsga esetén tizenöt percnél több nem lehet.
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(4) Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgaszervező intézmény gondoskodik.
(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik.
36. § (1) A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a
vizsgázó azonosságáról. A szóbeli vizsgán a tételt a vizsgázó húzza, és kiválasztja a tétel
kifejtéséhez szükséges segédeszközt. A tételben szereplő kérdések megoldásának sorrendjét - ha a részletes vizsgakövetelmények másként nem rendelkeznek - a vizsgázó határozza
meg. …
(2) A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat.
(4) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek
fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt, illetve súlyosan tévedett. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható
félbe, ha súlyosan tévedett, vagy a rendelkezésre álló idő letelt.
(5) 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.
(6) Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt,
szükség esetén a vizsgahelyiséget rövid időre elhagyhatja.
39. § (1) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt, vagy társa segítségét veszi igénybe, meg nem engedett eszközt használ), vagy
a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli
vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.
(2) Az igazgató a szóbeli vizsga szünetében vagy a befejezését követően haladéktalanul
részletes jegyzőkönyvet készít a szabálytalanság elkövetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a meghallgatottak nyilatkozatát, minden olyan eseményt, körülményt, amely
lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet vizsgabizottság elnöke és jegyzője, továbbá az, akit meghallgattak, írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
40. § (1) Ha a vizsgázó fel nem róható okból a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, vagy a
vizsga helyszínéről engedéllyel eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi be, a szóbeli vizsgát - ha erre lehetőség van - az igazgató engedélyével az adott vizsganapon vagy az adott vizsgaidőszak másik vizsganapján megismételheti, illetve ha erre
nincs mód, másik vizsgaidőszakban, pótló vizsgát tehet.
(2) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgáról felróható okból távol marad, vagy a vizsga helyszínéről engedély nélkül eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedély nélkül nem fejezi
be, azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből nem tett szóbeli vizsgát, másik vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
(3) E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán való
részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a
vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.
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4. Az érettségi vizsga befejezésével kapcsolatos rendelkezések:
41. § (2) 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 (3)–(4) bekezdésben meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot
kaphasson. Középszintű matematika vizsgatárgyból tett vizsga esetén, ha a tanuló írásbeli
teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, a vizsgatárgy központ vizsgakövetelményeiben meghatározott módon szóbeli vizsgát tehet. Ha a
vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban tette le, teljesítményét a szóbeli vizsgarésznek megfelelően kell minősíteni. Ha a vizsgázó az írásbeli vagy gyakorlati 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 tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból a teljesített százalékérték alapján a (3)–(4) bekezdésben
meghatározottak szerint legalább elégséges osztályzatot kaphasson.
(3) 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).
(4) 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).
42. § (1) A szóbeli érettségi vizsga befejezése után, legkésőbb az azt követő munkanapon a vizsgabizottság záróértekezletet tart, amelyen megállapítja a vizsgázók szóbeli vizsgarészen nyújtott teljesítményének minősítését, valamint a teljes vizsga összesített minősítését (összpontszámát és annak százalékban történő kifejezését) és ennek alapján a vizsga
végső osztályzatát.
(2) A záróértekezleten a vizsgabizottság megtárgyalja a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságot. A szabálytalanság elbírálására és a döntéshozatalra a vizsgaszabályzatnak
az írásbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság kivizsgálására vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni [29. § (2)-(4) bek.].
(3) Ha a vizsgázó a rendes érettségi vizsgán valamely vizsgatárgyból szintemelő vizsgát
tett, a záróértekezleten megállapított eredmény ismeretében írásban nyilatkozik arról, hogy
érettségi bizonyítványában melyik minősítés szerepeljen. Ha a vizsgázó a záróértekezlet
időpontjában adott vizsgatárgyból több vizsgaeredménnyel rendelkezik, írásban nyilatkozik arról, hogy melyik az az egy vizsgaeredmény, amelynek az érettségi bizonyítványába
való bejegyzését kéri. Az érettségi bizonyítványban nem szereplő vizsgaeredményekről a
vizsgabizottságot működtető intézmény tanúsítványt állít ki.
44. § (1) Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázók és a vizsgabizottság tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető érte234
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kezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát.
(2) Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az értekezletet követő első naptól kell számítani.
59. § (1) A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen az Nkt.
38. § (7) bekezdésében szabályozott fellebbezést - a kormányhivatalnak, a kormányhivatal
által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak címezve - az igazgatónak nyújthatja
be.
(2) Az igazgató a fellebbezést a döntéssel kapcsolatosan rendelkezésre álló valamennyi
irat másolatával együtt a benyújtás napján, illetve, ha ez nem lehetséges, a benyújtást követő első munkanapon kézbesítővel megküldi a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által
működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatalnak. A fellebbezéshez csatolni kell a vizsgabizottság elnökének az üggyel kapcsolatos nyilatkozatát is.
(3) A kormányhivatal, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal a fellebbezés tárgyában - az Nkt. 38. § (7) bekezdése alapján - meghozott döntéséről,
a kézbesítéssel egyidejűleg - rövid úton (futár, e-mail, telefon) értesíti az igazgatót, aki arról haladéktalanul tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét.

Debrecen, 2021. április 14.
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