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Érettségivel 
kapcsolatos 

változások

A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete alapján.

• Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei
a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre

• Kivétel, ha az igazgató – a szakértői bizottság
szakvéleményére alapozva – döntésében
engedélyezte, hogy a vizsgázó az írásbeli, gyakorlati
vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen.

• Ebben az esetben a vizsgázó az e rendelet szerint
megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti.



Érettségivel kapcsolatos változások

Az érettségi vizsga eredményét
a megszervezett vizsgarészeken
nyújtott teljesítmény alapján
százalékos formában kell
megállapítani. A teljesítmény
százalékban történő kifejezésekor
a számítást csak az egész szám
megállapításáig lehet elvégezni,
tizedesjegy nem állapítható meg.

TANTÁRGY ÍRÁSBELIN SZEREZHETŐ 
MAXIMÁLIS PONTSZÁM

SZÓBELIN 
SZEREZHETŐ 
MAXIMÁLIS 
PONTSZÁM

Magyar nyelv és irodalom 100 pont 50 pont

Matematika 100 pont

Történelem 100 pont 50 pont

Idegen nyelv 117 pont
120 pont

33 pont
30 pont (emelt)

Biológia/Kémia/Földrajz 100 pont 50 pont

Informatika 120 pont 30 pont



• Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres
érettségi vizsgának kell tekinteni.

• A Vizsgaszabályzat 45. §-ától és 54. §-ától eltérően a megfelelő fokú és
típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül
meg kell állapítani.

• Bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó
írásbeli teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el
a huszonöt százalékot, a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli
vizsgát tehet.

• A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.

• A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint
a küzdősport, önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani,
az érettségi vizsga értékelése e gyakorlatok figyelmen kívül hagyásával
történik.

• A testnevelés vizsgatárgy emelt szintű gyakorlati vizsgán az úszás
gyakorlatainak bemutatásával 10 pont, a küzdősport, önvédelem
gyakorlatainak bemutatásával 10 pont szerezhető, így ezek elhagyásával
a maximálisan szerezhető pontszám 80 pont.

• Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat
2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be,
a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni,
vizsgajelentkezését törölni kell.



Az érettségi vizsga lebonyolítására, az érettségi vizsgával összefüggő 
ügyviteli tevékenységre vonatkozó különös szabályok

• Az érettségi vizsgák lebonyolítása során figyelemmel kell lenni az egészségügyi hatóságok
állásfoglalásai alapján alkalmazandó, a Hivatal honlapján nyilvánosságra hozott egészségvédelmi
intézkedésekre.

• Egyazon helyiségben az írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt.

• Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének szabályait azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érettségi jelentkezést fogadó intézmény a dolgozatok
megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja.

• A vizsgázó az észrevételeit elektronikus úton is megküldheti legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig.
Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő.

• Az e rendelet szerint megszervezett közép- és emelt szintű érettségi vizsgák időpontjairól, valamint
a vizsgák helyszínéről – a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében megjelenített
adatok alapján – a vizsgajelentkezést fogadó intézmény értesíti a vizsgázót.



Május 03. hétfő

9 – 13. óráig

Magyar nyelv és irodalom

4 db Magyar helyesírási szótár – iskola

I.feladatlap 90 perc

II. feladatlap 150 perc

Május 04. kedd

9 – 12. óráig

Matematika

Függvénytábla, számológép – tanuló

I.feladatlap 45 perc

II.feladatlap 135 perc

Május 05. szerda

9 – 12. óráig

Történelem

Történelmi atlasz – tanuló

3 db helyesírási szótár - iskola

I. feladatlap 180 perc

Május 06. csütörtök

szünet (10.30 – 10.45.)

9.00 - 12.15-ig

Angol nyelv

Magnó – iskola (III.)

Nyomtatott szótár – tanuló (IV.)

I. 60 perc

II. 30 perc

III. 30 perc (magnó)

IV. 60 perc (szótár)

Május 07. péntek

szünet (10.30-10.45.)

9.00– 12.15-ig

Német nyelv

Magnó – iskola (III.)

Nyomtatott szótár – tanuló (IV.)

I. 60 perc

II. 30 perc

III. 30 perc (magnó)

IV. 60 perc (szótár)

Május 11. kedd (

8.00-10.00)

Kémia

Függvénytábla, számológép – tanuló

I. feladatlap 120 perc

Május 11. kedd

(14.00 – 16. 00)

Földrajz

I. nincs segédeszköz

II. földrajz atlasz, számológép, vonalzó, körző - tanuló

I. feladatlap 20 perc

II. 100 perc

Május 13. csütörtök (8.00 – 10.00) Biológia Nincs segédeszköz I. feladatlap 120 perc

Május 14. (8.00-11.00)

péntek

Informatika (közép)

Számítógép (iskola)

I. feladatlap 180 perc

Május 17. (8.00-12.00) EMELT INFORMATIKA



ÍRÁSBELI 
ÉRETTSÉGI -
tanulóknak

• Ünneplőben – az érettségizők.

• A vizsga kezdése előtt fél órával jönni kell.

• Személyi igazolvány szükséges.

• A tanuló által hozható segédanyagokat hozni 
kell!! (szótár, zsebszámológép, négyjegyű 
függvénytábla, atlaszok)

• Toll, ceruza – tanuló hozza

• Innivaló, ennivaló – hozható a vizsgára



• Udvaron van a találkozó, mindenki csak a tájékoztató után megy be a kijelölt terembe, ahol a
felügyelő tanár szerinti beosztás szerint foglalja el a helyét.

• Személyi igazolvány, tollak, ceruza, megengedett segédeszközök kitétele a padra.

• A telefont kikapcsolva tanári asztalra kell helyezni.

• A feladatlapokat kezdéskor kiosztja a felügyelő tanár, amelyre a tanulók felírják a nevüket - minden
oldalra.

• A vizsgahelyszínen biztosított segédeszközöket, vagy az iskola által lepecsételt pótlapot átadja, ha a
vizsgázó kéri - a felügyelő tanár átadja.

• A pótlap lehet – tisztázati vagy piszkozati lap. A piszkozati lapot mindig át kell húzatni a beadás előtt.



• Az írásbeli vizsga alatt a tantermet csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg csak
egy vizsgázónak.

• Ilyenkor a felügyelő tanárnak át kell adni a dolgozatot, amelyre rávezeti – azon a helyen,
ahol az írásbeli munka félbemaradt - a kimenetel és a bejövetel időpontját, aláírja és
ezt a jegyzőkönyvbe is beírja.

• A segédeszközöket egymás közt szigorúan tilos cserélgetni.



Szabálytalanság 
–
következményei

pl. meg nem engedett segédeszközt használ, vét a 
magatartási szabályok ellen stb. 

A felügyelő tanár a szabálytalanság tényét a feladatlapra 
rávezeti,- kézjegyével látja el – de a vizsgázó az írásbelit 
folytathatja. A szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, 
melyre rákerül a vizsgázó észrevétele és aláírása is. A 
szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult –
döntések a következők lehetnek: 

• az addig leírt megoldást érvénytelennek nyilvánítja.

• az adott tantárgyból javítóvizsgára utasítja.

• valamennyi vizsgatantárgyból javítóvizsgára utasítja.



SZÓBELI 
ÉRETTSÉGI 
VIZSGA

• Az emelt szintű írásbeliről mi küldjük a 
tájékoztatót.

• A középszintű szóbeli vizsgák időpontja az 
iskolában:

12. AB osztályok + előrehozott érettségizők

2021. június 16.



Köszönöm a figyelmet!


