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Tudnivalók a tavaszi érettségiről!  

Az érettségi vizsga tárgyai 
Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Az öt tárgy közül az első négy kötelező: 

  1. magyar nyelv és irodalom  

2. matematika  

3. történelem 

4. idegen nyelv 

5. tárgy választható 

Jelentkezés az érettségi vizsgára 

Egy adott tantárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt akkor lehet érettségi vizsgára jelentkezni,  

ha a jelentkező teljesítette a középiskola helyi tantervében meghatározott követelményeket, 

 akár tanórai részvétellel, akár osztályozó vizsga során. 

Az érettségire jelentkező tanuló azt is maga döntheti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből emelt 

szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat milyen szinten tanulta. Ez annyit jelent, hogy akkor is 

jelentkezhet emelt szintű vizsgára, ha az adott vizsgatárgyból csak a középszintű vizsgára készítette fel az iskola. 

 Egy vizsgaidőszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten lehet vizsgázni. 

A vizsgatárgyak és szintek kiválasztásakor - a továbbtanulási feltételek mellett - elsődlegesen az adott vizsgatárgy 

egységes vizsgakövetelményeit kell figyelembe venni. Érdemes mérlegelni a különböző kockázati tényezőket (magasabb 

követelmények, a felvételi pontok kiszámításakor lehetséges előnyök és hátrányok stb.), és csak akkor választani az emelt 

szintet, ha arra elegendő a felkészültség.  

A döntéshez a diákok elsősorban tanáraiktól kérhetnek segítséget, útbaigazítást. 

 

Vizsgafajták 

A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása 

alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. 

  • előrehozott érettségi vizsga  

• szintemelő érettségi vizsga  

• kiegészítő érettségi vizsga  

• pótló érettségi vizsga  

• javító érettségi vizsga  

A fentiek közül például az előrehozott érettségi vizsga lehetőséget kínál arra, hogy az utolsó évfolyamnál korábban 

érettségizhessen egy tanuló.  

 Ettől a vizsgaidőszaktól kezdve már csak idegen nyelvből és informatikából lehet iskolánkban előrehozott érettségit 

tenni! 

 A már érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők kiegészítő-, ismétlő- vagy szintemelő érettségire jelentkezhetnek. 

 Ettől a vizsgaidőszaktól kezdve mindenkinek kell vizsgadíjat fizetni, aki már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal  

vagy a második javító- vagy pótló vizsgájára jelentkezik! 

A vizsgadíjak egységesek: - a középszintű érettségire jelentkezéssel egy időben tantárgyanként 15000 Ft-ot kell 

intézményünk pénztárába befizetni  
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- az emelt szintű érettségire jelentkezést iskolánkban csak akkor rögzíthetjük, ha tantárgyanként a 25000 Ft-ot 

befizette a jelentkező az Oktatási Hivatal (OH) felé 
 A vizsgadíj befizetése az OH számlájára történhet:  

- a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon, vagy - banki átutalással az alábbiak szerint:  

Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000. 

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as 

számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószámot a 

jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára. 

 

Jelentkezési határidő:  2014. február 15-e abban a középiskolában, amellyel a jelentkező tanulói jogviszonyban áll.  

Intézményünkben a jelentkezések alapján a következő vizsgákat szoktuk lebonyolítani 

1. sz.melléklet a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet szerint: 

    A 2014. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák 

 

    Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű érettségi írásbeli vizsga Időpont 

  1. magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom május 5.       8.00 

  2. matematika matematika május 6.       8.00 

  3. történelem történelem május 7.       8.00 

  4. angol nyelv angol nyelv május 8.       8.00 

  5. német nyelv német nyelv május 9.       8.00 

  6. földrajz földrajz május 15.   14.00 

  7. – informatika május 16.     8.00 

  8. vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek 

szakmai előkészítő tárgyak május 20.     8.00 

 

    A 2014. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 

    Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont 

  1. szóbeli vizsgák – június   5–13. 

  2. – szóbeli vizsgák (a testnevelés gyakorlati vizsgája is) június  16–27. 
 

Az emelt szintű írásbeli és szóbeli vizsgákat az Oktatási Hivatal szervezi 

 

Az érettségi vizsga értékelése 

 

Az értékelés mindkét szinten vizsgatárgyanként történik. A vizsgán elért pontszámot az elérhető pontszám  

százalékában fejezik ki. Az elégséges alsó határa mind közép-, mind emelt szinten az elérhető pontszám 25%-a,  

azzal a megszorítással, hogy a tanulónak a vizsga sikeres teljesítéséhez minden egyes vizsgarészen külön-külön is 

legalább 12%-os teljesítményt el kell érnie! Figyelem: - emelt szinten idegen nyelvből az írásbelin 4 vizsgarész van, és 

ehhez kapcsolódik a szóbeli vizsgarész; - közép szinten minden tárgy „csak” két vizsgarészből áll, így az írásbelin és külön 

a szóbeli vizsgán is legalább 12 %-ot kell teljesíteni, és még akkor se biztos, hogy együtt megvan a 25%!!!!! 
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Az együttes teljesítmény alapján a következő osztályzatok kerülnek a bizonyítványba vagy a törzslapkivonatba: 

középszint 
 

osztályzat 
 

emeltszint 
 

osztályzat 

80%-100% = 5 
 

60%-100% = 5 

60%-79% = 4 
 

47%-59% = 4 

40%-59% = 3 
 

33%-46% = 3 

25%-39% = 2 
 

25%-32% = 2 

0%-24% = 1 
 

0%-24% = 1 

Az idegen nyelvi érettségi és az államilag elismert nyelvvizsga 
2006-tól az állami nyelvvizsga már nem számítható be az érettségi eredménybe.  

A jól sikerült emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga 60%-tól középfokú, 40-59% között pedig  

alapfokú "C" típusú, államilag elismert nyelvvizsgának számít. 

 

Az Oktatási Hivatal honlapján ( www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi ) megtalálhatók az érettségivel 

kapcsolatos jogszabályok, valamint a korábbi évek feladatsorai, a javítási útmutatókkal egyetemben. 

Az érettségi vizsgákat megkezdő, de be nem fejező vizsgázók  

Ha a vizsgázó már megkezdte az érettségi vizsgáit, de nem szerezte meg az érettségi bizonyítványát, az egyes 

vizsgatárgyakból kapott legalább elégséges érettségi eredményei nem „évülnek el” (ezekről törzslap-kivonatot 

állítanak ki), és ezek az eredmények bekerülnek majd a későbbiekben megszerzett érettségi bizonyítványba, 

függetlenül attól, hogy az adott vizsgatárgy aktuálisan szerepel-e az érettségi vizsgatárgyak között vagy sem. 

Mindemellett a vizsgaszabályzat 12. § (5) bekezdése alapján az érettségi vizsgát mindig az adott 

vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. 

 A vizsgaszabályzat 6. § (4) bekezdése értelmében a következő vizsgatárgyakból kötelező érettségi vizsgát 

tenni: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és egy választott vizsgatárgy. 

Aki valamelyik kötelező vizsgatárgyból mentességet élvez, kötelező helyette egy másik vizsgatárgyat 

választani! Érettségi bizonyítványt csak a már öt sikeresen teljesített vizsga letétele után állítunk ki!  

Az érettségivel kapcsolatban további felvilágosítást a szakközepes titkárságon (hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 

óráig és pénteken 8-tól 14 óráig) kaphatnak az érdeklődők. 

Minden jelentkezőnek sikeres vizsgaidőszakot kívánunk! 

Budapest, 2014. január 28. 

                                                                                                       Ronkai Marianna (igh.) 
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