
Általános tudnivalók az érettségi vizsgára 
 

 Jogszabál yi h átt ér  
 

Az érettségi vizsgák törvényes lebonyolítását a következő jogszabályok szabályozzák: 
 
2012-es NAT-ra épülő vizsgakövetelmények: 
www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok 
 

• az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról és a 
 
2020-as NAT-ra épülő vizsgakövetelmények (csak 10. évfolyam gimnázium – földrajz): 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol 

 
 

 Az érettsé gi viz sga leb onyolít ása  
 

A vizsgázók az érettségi vizsga mindkét részére - tehát valamennyi írásbeli vizsgára, a szóbeli 
vizsgára, a tájékoztató értekezletre és az eredményhirdetésre – az iskola Házirendje szerint 
szabályozott és előírt ünnepi öltözetben jönnek. 

Az érettségi vizsga mindkét részének megkezdése előtt 30 perccel köteles vagy megjelenni a 
vizsga helyszínén. Ha valami rendkívüli esemény (árvíz, közlekedési baleset…) miatt csak 
késve, vagy  egyáltalán nem tudsz megjelenni, jelezd telefonon  vagy  E-mailben 
távolmaradásodat. Távolmaradásodat minden esetben igazolnod  kell, ha ezt nem teszed 
meg, csak javító vizsgával folytathatod az érettségit. 

 
 A z ír ásb eli viz sga  

 

Az írásbeli vizsgára magaddal kell hoznod a személyazonosságodat igazoló irataid közül 
legalább egyet (diákigazolvány, személyi igazolvány). A középszintű írásbeli vizsgák 
időpontját és a terembeosztás a vizsga napján az iskola bejáratánál, illetve a gyülekezésre 
kijelölt termekben lehet megtekinteni. A vizsgatermen belüli ülésrendet a felügyelő tanár 
határozza meg úgy, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák. 

 
A vizsgára csak a következő dolgokat viheted: 

• legalább 2 db kék golyóstoll 
• személyazonosságot igazoló dokumentumok 
• a vizsgaszabályzatban engedélyezett eszközök (lsd. melléklet) 

A mobiltelefonodat és egyéb használati tárgyaidat hagyd a gyülekezésre kijelölt teremben, 
melyet az érettségi ideje alatt zárva tartunk. 
A dolgozat megkezdése előtt hallgasd meg a felügyelő tanár tájékoztatóját, különös 
tekintettel a dolgozatok megtekintésének idejéről, amit aláírásoddal igazolnod is kell. 

A feladatlap minden oldalára (az utolsóra is!) írd fel a neved és a vizsgabizottság jelét! 

Ha valamit elrontottál, egyértelműen - a hibás részt áthúzva - jelezd! 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol


A termet csak nagyon indokolt estben hagyd el (az első 60 percben nem ajánlott)! A 
dolgozatodat add le a felügyelő tanárnak, aki rávezeti arra a kimenetel és a visszajövetel 
időpontját. 

A feladatlap leadása előtt nézd át a megoldásokat, az üresen hagyott vagy meg nem oldott 
részeket húzd át, ha piszkozati lapot is használtál, ellenőrizd, hogy a nevedet rá írtad-e, és 
áthúztad-e az egész lapot. Az első borító lap táblázatába írd be a piszkozati lapok számát. 

Ha a pótlapot tisztázatként szeretnéd beadni, akkor nem kell áthúznod a lapot, és a borító 
lapon tisztázatként kell feltűntetned a lap számát. 

A dolgozat beadásakor a feladatlapodat, tisztázati- és piszkozatlapokat tedd bele a 
borítékba, és azt nyitva add át a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár ellenőrzi a rovatok 
kitöltését és az áthúzásokat, majd a jelenlétedben leragasztja a borítékot; a jegyzék és a 
jegyzőkönyv megfelelő rovatába beírja a befejezés időpontját, és aláírásával hitelesíti azokat. 
A jegyzék megfelelő rovatát neked is alá kell írnod. Ez időt vesz igénybe, ezért azok a diákok, 
akik szintén befejezték már dolgozatukat, csendben helyükön ülve várakoznak, hogy a 
dolgozatuk beadásával rájuk kerüljön a sor. A terem elhagyása után a vizsga részére 
elkülönített épületrészből is azonnal el kell távoznod. 

 
Szabálytalanságok kezelése 

 
• Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése 

(mobil telefon használata, fegyelmezetlenség, meg nem engedett segédeszközök 
használata, a terem engedély nélküli elhagyása stb.). 

• Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, ennek tényét, illetőleg pontos 
idejét a feladatlapra rávezeti, azt aláírja, de a feladatlapot nem veszi el a vizsgázótól, 
és a vizsgázó az írásbeli vizsgát folytathatja. A szabálytalanságról a folyosó ügyeletes 
tanáron keresztül tájékoztatja az intézmény igazgatóját. 

• Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul kivizsgálja a szabálytalanság 
elkövetésével kapcsolatos bejelentést. Megállapításait részletes jegyzőkönyvbe 
foglalja. A jegyzőkönyv elkészítésének ideje alatt az érintett vizsgázó a vizsga 
helyszínét nem hagyhatja el. 

 
A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, és a következő döntéseket 
hozhatja: 

 
• a szabálytalanság elkövetésekor éppen kidolgozott vizsgakérdésre adott megoldást 

részben vagy egészében 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. 



Az írásbeli dolgozat megtekintése 
 

Az írásbeli dolgozatodat a vizsgán kihirdetett időpontban megtekintheted az iskola 
könyvtárában. Jegyzeteket készíthetsz, kérhetsz (térítési díj ellenében) fénymásolatot a 
dolgozatról. 

Esetleges észrevételedet írásban a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – 
adhatod le az iskola igazgatójának. A megtekintés helyszínén ehhez formanyomtatványt 
lehet kérni. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés 
számszaki hibája esetében tehető. 

 
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). 

 
 
 

 A sz ób el i viz sga  
 

A szóbeli vizsga beosztásának tervezetét a vizsga megkezdése előtt két héttel lehet az iskola 
honlapján megtekinteni. Ez természetesen csak tájékoztató jellegű, hiszen a beosztás  a vizsga 
elnökének jóváhagyásával a nyitó értekezleten válik véglegessé. 

 
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 vizsgaközpont 
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 tantárgyak sorrendjét a vizsga elnöke közölni. A vizsgázó a szóbeli vizsga alatt csak 
engedéllyel és legfeljebb két felelet között hagyhatja el a termet, abban az esetben, ha még 
nem húzta ki a következő tételét. 

 
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 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 
vizsgaközpont érettségi szervezéssel megbízott munkatársánál lehet írásban megtenni. 

 
 
 

 Ér ett ségi vizs ga ér tékel ése  
 

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll, a vizsgázónak minden vizsgarészből legalább 
tizenkettő százalékot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból elégséges osztályzatot 
kaphasson. 

 
Az érettségi vizsgát vizsgatantárgyanként az alábbi pontskála szerint értékelik (egész 
számokkal): 

 
vizsga típus pontszámok 

2012-es NAT alapján 
11. előrehozott és  
12. évf. érettségi 

esetén 
 

2020-as NAT alapján 
földrajz előrehozott 

érettségi esetén 
10. évf. 

írásbeli + szóbeli 1-150 1-150 

csak írásbeli 1-100 1-90 

csak szóbeli 1-50 1-60 
 

Az egyes vizsgateljesítményeket pontszámokban, a pontszámok alapján százalékosan is 
minősítik. 

 
középszintű 

érettségi osztályzat emeltszintű érettségi 

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

60% - 79% jó (4) 47% - 59% 

40% - 59% közepes (3) 33% - 46% 

25% - 39% elégséges (2) 25% - 32% 

0% - 24% elégtelen (1) 0% - 24% 
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