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Az érettségi vizsgaszabályzat módosítása 5/2016 (I.22.) 
Készítette:Görög Tímea 

 III. Kormányrendeletek  

A színek jelentése: sárga: a módosítás előtti, régi szöveg, kék: csak a módosítás utáni, új 

szövegben van, zöld: csak a régi, módosítás előtti szövegben van, lila:a módosítás jelentősége 

A Kormány 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelete  

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. 

(VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 

módosításáról  

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

 

 

1. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet módosítása  

2017. január 1-jén lép hatályba. 1. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (2) bekezdése helyébe  

(4. §4 (2)5 A középiskolának a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező 

vizsgatárgyból biztosítania kell, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind 

az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni.) 

  a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:  

„(2) A gimnázium és a szakgimnázium a tizenegyedik–tizenkettedik évfolyamon a 

kötelező közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – 

mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. A 

szakközépiskola az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokon a kötelező 

közismereti vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló a középszintű érettségi vizsgára 

fel tudjon készülni.  
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(2a) A szakgimnázium biztosítja, hogy a tanuló  

a) képzési ágazatának megfelelő ágazati,  

b) ágazaton kívüli  

szakmai vizsgatárgya érettségi vizsgájára fel tudjon készülni.”  

 

 

Változás: Gimnáziumban és szakgimnáziumban a kötelező közismereti vizsgatárgyakból az 

intézmény biztosítja - a tanuló választása szerint - mind a középszintű, mind az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészülést a 11-12. évfolyamon.  

Szakközépiskolában a kötelező közismereti vizsgatárgyakból a középszintű érettségi vizsgára 

való felkészülést kell biztosítani az adott évfolyamokon. 

A szakgimnáziumok a tanulók képzési ágazatának megfelelő és az ágazaton kívüli szakmai 

vizsgatárgyból való érettségi felkészülését is biztosítja. 

 

 

 

(2) Az R1. 4. § (3) bekezdése helyébe 

(A kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül a középiskola a helyi tantervében határozza meg, 

hogy mely további – legalább két – vizsgatárgyból teszi lehetővé az emelt szintű 

érettségi vizsgára történő felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai 

diákönkormányzat véleményét. Az emelt szintre történő felkészítés mellett a 

kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül legalább három vizsgatárgyból lehetővé 

kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. A (2), (3) bekezdés 

alkalmazásában az idegen nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek.) a 

következő rendelkezés lép:  

 

„(3) A gimnázium legalább két, a szakgimnázium az ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai vizsgatárgyon kívül legalább egy vizsgatárgyból a helyi tantervében 

meghatározottak szerint teszi lehetővé az emelt szintű érettségi vizsgára történő 

felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az 

emelt szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül 

gimnáziumban legalább három, szakgimnáziumban legalább kettő vizsgatárgyból 

lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. A (2) és (3) bekezdés 

alkalmazásában az idegen nyelv vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek.”  

 

Változás: A gimnázium az emelt szintű érettségire minimum 2 tárgyból, a középszintű 

érettségire - a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül - legalább 3 tárgyból teszi lehetővé a 

tanulók felkészülését. A szakgimnázium az ágazati és ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgyon 

kívül emelt szinten legalább egy vizsgatárgyból, középszinten - a kötelező érettségi 

vizsgatárgyakon kívül - legalább kettő vizsgatárgyból teszi lehetővé az érettségi vizsgára való 

felkészülést. 

 

2. § Az R1. 6. §-a helyébe (6. § (1)12 Az érettségi vizsga kötelező és választható 

vizsgatárgyakból áll. A vizsgázó – függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű 

vizsgára készült fel – dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt szinten tesz 

érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból.  
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§ (1) A vizsgázó – függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű vizsgára készült fel 

– dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt szinten tesz érettségi vizsgát az 

egyes vizsgatárgyakból.  

(2)13 Az érettségi vizsgán a vizsgázónak öt – négy kötelező és legalább egy általa választott (a 

továbbiakban: kötelezően választott) – vizsgatárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát 

tennie. A vizsgázó a kötelezően választott vizsgatárgy mellett további vizsgatárgyakat 

választhat (szabadon választott vizsgatárgyak). Azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a 

vizsgázó e szabályzatban foglaltak alapján érettségi vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának 

joga nem korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen 

belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. 

(2) Azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a vizsgázó a vizsgaszabályzatban 

foglaltak alapján érettségi vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának joga nem 

korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen 

belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni.  

(3)14 A kötelező vizsgatárgyak az általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek (a 

továbbiakban: központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgy). Az általános 

vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatárgy milyen vizsgarészekből áll. A 

vizsgarészek a következők: szóbeli, írásbeli, gyakorlati. 

(3) A vizsgatárgyak az általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek (a 

továbbiakban: központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgy). Az általános 

vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatárgy milyen vizsgarészekből 

áll. A vizsgarészek a következők: szóbeli, írásbeli, gyakorlati.  

(4)15 Ha a vizsgaszabályzat másképp nem rendelkezik, az érettségi vizsgán a következő 

vizsgatárgyakból kötelező vizsgát tenni: 

a) magyar nyelv és irodalom, 

b)16 anyanyelv (nemzetiségi nyelv) és irodalom a nemzetiségi oktatásban résztvevőknek az 

idegen nyelv helyett, 

c) történelem, 

d) matematika, 

e)17 idegen nyelv, a nemzetiségi oktatásban résztvevők kivételével. 

(5)18 Amennyiben a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 

érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, középszintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre helyi tantervében 

biztosítania kell. 
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(4) Ha a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 

érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, akkor a felkészítésre a helyi 

tantervében középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 

százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén 

pedig legalább kettőszázhetvenhat órát kell biztosítania.  

 

(6)19 A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyar mint idegen nyelv 

vizsgatárgyból érettségi vizsgát az tehet, aki 

a) nem magyar állampolgár, vagy 

b) a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább hármat nem a 

magyar köznevelési rendszerben végzett. 

Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból kizárólag középszintű érettségi vizsgát lehet tenni. 

(5) A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyar mint idegen nyelv 

vizsgatárgyból érettségi vizsgát az tehet, aki  

a) nem magyar állampolgár, vagy  

b) a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább 

hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett. 

 

(6) Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból kizárólag középszintű érettségi 

vizsgát lehet tenni.  

 

(7)20 Ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése alapján a kötelező és a 

kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a 

középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a 

kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból 

középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, 

minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott 

vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és 

biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 

(7) Ha a vizsgázót – az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően 

választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában – 

mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés 

alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott 

vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és 

biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.”  

Változás:A hivatkozás változott. 
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(8)21 

(9)22 A kötelezően és szabadon választható vizsgatárgy lehet 

a) a központi vizsgakövetelményekre épülő, a kötelező vizsgatárgyak közé nem tartozó 

vizsgatárgy, beleértve a második idegen nyelvet, 

b)23 

(10)24)  

a következő rendelkezés lép:  

„6. § (1) A vizsgázó – függetlenül attól, hogy a középiskolában milyen szintű 

vizsgára készült fel – dönt abban a kérdésben, hogy középszinten vagy emelt 

szinten tesz érettségi vizsgát az egyes vizsgatárgyakból.  

(2) Azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből a vizsgázó a vizsgaszabályzatban 

foglaltak alapján érettségi vizsgát tehet, a vizsgatárgy választásának joga nem 

korlátozott. A vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen 

belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni.  

(3) A vizsgatárgyak az általános és a részletes vizsgakövetelményekre épülnek (a 

továbbiakban: központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgy). Az általános 

vizsgakövetelmények határozzák meg, hogy a vizsgatárgy milyen vizsgarészekből 

áll. A vizsgarészek a következők: szóbeli, írásbeli, gyakorlati.  

(4) Ha a középiskola központi vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból 

érettségi vizsgára történő felkészítést kíván biztosítani, akkor a felkészítésre a helyi 

tantervében középszintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén legalább 

százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés esetén 

pedig legalább kettőszázhetvenhat órát kell biztosítania.  

(5) A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett magyar mint idegen nyelv 

vizsgatárgyból érettségi vizsgát az tehet, aki  

a) nem magyar állampolgár, vagy  

b) a középiskolai tanulmányai befejezését megelőző négy tanév közül legalább 

hármat nem a magyar köznevelési rendszerben végzett. 

 (6) Magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból kizárólag középszintű érettségi 

vizsgát lehet tenni.  

(7) Ha a vizsgázót – az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően 

választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában – 

mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés 

alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott 

vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére – a szakértői bizottság 

szakvéleménye alapján – kérelmére engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli 

beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és 

biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.”  

 

Változás: Kikerült a kötelező vizsgatárgyak felsorolása, az, hogy az érettségi vizsga kötelező 

és választható tárgyakból áll, valamint az ezek számára vonatkozó rész. 
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3. § Az R1. 10. § (4) bekezdése ((4)42 A kormányhivatal által működtetett vizsgabizottságok 

esetében az e szabályzatban az igazgató számára meghatározott feladatokat és 

hatásköröket a kormányhivatal oktatásért felelős szervezeti egységének vezetője 

látja el.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A vizsgaszabályzatban az igazgató számára meghatározott feladatokat és 

hatásköröket a középiskola vagy a többcélú intézmény vezetője, a kormányhivatal 

által működtetett vizsgabizottság esetén a köznevelési feladatok ellátásáért felelős 

szervezeti egység vezetője (a továbbiakban együtt: igazgató) látja el.”  

 

Változás: Az igazgató számára meghatározott  feladatokat  és hatásköröket  a  nem „a 

kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság „ esetén a középiskola vagy a többcélú 

intézmény vezetője látja el. A kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén   már 

nem a kormányhivatal oktatásért felelős szervezeti egységének vezetője, hanem a köznevelési 

feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője látja el. 

4. § (1) Az R1. 12. § (1) bekezdése ((1)54 Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a 

helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan 

meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását 

osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja. Az érettségi 

bizonyítvány megszerzése, továbbá a tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi 

vizsgán bármely vizsgatárgyból – idegen nyelv esetén a magyarországi 

középiskolában tanított nyelvekből – tehető érettségi vizsga.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Érettségi vizsga a tanulói jogviszony keretében, az érettségi bizonyítvány 

megszerzése előtt abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelményeit 

az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt 

bizonyítvánnyal igazolni tudja. Ha a tanuló olyan vizsgatárgyból kíván érettségi 

vizsgát tenni, amelyből középiskolájának helyi tanterve szerint nem tehet érettségi 

vizsgát, e vizsgatárgy esetében a jelentkezési feltételt vendégtanulói jogviszonyban, 

másik középiskolában teljesítheti. Az érettségi bizonyítvány megszerzése, továbbá a 

tanulói jogviszony megszűnése utáni érettségi vizsgán bármely vizsgatárgyból – 

idegen nyelv esetén a magyarországi középiskolában tanított nyelvekből – tehető 

érettségi vizsga.”  

 

Értelmezés: Abból a tárgyból, amelyre a helyi tanterv szerint az iskola nem készíti fel a 

tanulót  az érettségi vizsgára, a tanuló más intézményben, vendégtanulóként tehet érettségi 

vizsgát a jelentkezési feltételek teljesítésével. 

 

 

(2) Az R1. 12. § (4) bekezdés a) és b) pontja ((4)55 Érettségi vizsgára lehet jelentkezni 

a) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt abban a 

középiskolában, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez 

érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot42
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b) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után abban a 

középiskolában, amellyel a tanulói jogviszony fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez 

érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál,) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

(Érettségi vizsgára lehet jelentkezni)  

„a) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt 

abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony 

fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, 

szakképzési centrumban,  

b) tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után 

abban a középiskolában, szakképzési centrumban, amellyel a tanulói jogviszony 

fennáll, vagy, ha az nem szervez érettségi vizsgát, a kijelölt középiskolában, 

szakképzési centrumban vagy a kormányhivatalban,”  

 

Változás: Érettségi vizsgára jelentkezni abban a középiskolában vagy szakképzési centrumban 

lehet, amelyben a tanulói jogviszony fennáll.  Ha az intézmény nem szervez vizsgát, akkor a 

kijelölt középiskolában vagy szakképzési centrumban lehet jelentkezni. 

 

 

 

(3) Az R1. 12. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:  

„(6a) Szakközépiskolában az érettségi vizsgára felkészítő évfolyamokat követő 

érettségi vizsgára való jelentkezéskor igazolni kell, hogy a jelentkező rendelkezik 

iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert 

szakképesítéssel.  

(6b) A vizsgázónak, ha rendes érettségi vizsgáját középiskolai tanulmányainak 

teljes befejezése után, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és iskolai rendszerű 

nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel rendelkezik, a 

vizsgára való jelentkezéskor nyilatkoznia kell arról, hogy kötelezően választandó 

vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni. Ezt a nyilatkozatát az adott 

vizsgaidőszakban nem változtathatja meg.”  

 

Változás: új bekezdések:  

- a12. évfolyamot követő érettségire való jelentkezésnek a szakközépiskolában 

feltétele, hogy a tanuló rendelkezzen iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban 

szerzett, államilag elismert szakképesítéssel.  

- Ha a rendes érettségire való jelentkezést a tanuló a középiskolai tanulmányainak 

teljes befejezése után teszi, tanulói jogviszonyon kívül teszi, és  iskolai 

rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítéssel 

rendelkezik, a jelentkezéskor  nyilatkoznia kell arról, hogy kötelezően 

választandó vizsgatárgyból kíván-e érettségi vizsgát tenni.  

 

 

 

(4) Az R1. 12. §-a a következő (15a) bekezdéssel egészül ki:  
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„(15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az 

írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) 

bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi 

vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi 

jelentkezését az igazgató törli.”  

 

 

5. § Az R1. 17/A. § (2) bekezdése ((2)93 A tantárgyi bizottság a vizsgabizottságtól függetlenül 

működik. Tagjai a vizsgabizottságnak nem tagjai. A kormányhivatal által a 

tantárgyi bizottság működési helyszínéül felkért köznevelési intézmény a tantárgyi 

bizottság működéséhez szükséges, az érettségi vizsga részletes követelményeiről 

szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek az egyes vizsgatárgyakra vonatkozó 

vizsgaleírásaiban felsorolt, a vizsgabizottságot működtető intézmény által 

biztosítandó és a vizsgán használható segédeszközöket térítésmentesen bocsájtja a 

kormányhivatal rendelkezésére. A tantárgyi bizottság működéséhez szükséges 

további feltételeket a kormányhivatal biztosítja. A tantárgyi bizottság elnöke és 

tagja az lehet, aki megfelel a vizsgáztató tanárra megállapított feltételeknek.) 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

  

„(2) A tantárgyi bizottság a vizsgabizottságtól függetlenül működik. Tagjai a 

vizsgabizottságnak nem tagjai. A kormányhivatal által a tantárgyi bizottság működési 

helyszínéül kijelölt állami vagy nemzetiségi önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmény a tantárgyi bizottság működéséhez szükséges, az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletnek az egyes vizsgatárgyakra 

vonatkozó vizsgaleírásaiban felsorolt, a vizsgabizottságot működtető intézmény által 

biztosítandó és a vizsgán használható segédeszközöket, valamint a vizsgák 

lebonyolításához szükséges összes tárgyi feltételt térítésmentesen bocsájtja a 

kormányhivatal rendelkezésére. A tantárgyi bizottság működéséhez szükséges további 

feltételeket a kormányhivatal biztosítja. A tantárgyi bizottság elnöke és tagja az lehet, 

aki megfelel a vizsgáztató tanárra megállapított feltételeknek.” 

Változás: a tantárgyi bizottság működési helyszíne állami és nemzetiségi 

önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény is lehet, amelyeket a KH nem 

felkér, hanem kijelöl. A kijelölt intézményekben a  tantárgyyi vizsgák 

lebonyolításához szükséges összes tárgyi feltételt térítésmentesen kell biztosítani. 

 

6. § Az R1. 18/A. § (4) és (5) bekezdése ((4) A tételkészítő bizottság az elnök 

irányításával működik. Az elnök felelős a feladatlapok, javítási és értékelési útmutatók 

szakszerű elkészítéséért, továbbá azért, hogy azok megfeleljenek a központi 

vizsgakövetelményeknek. 

(5)107 Ha a feladatlapok, valamint a javítási, értékelési útmutatók megfelelnek a (4) 

bekezdésben meghatározottaknak, a Hivatal, illetve a Nemzeti Szakképzési és 

Felnőttképzési Hivatal vezetője átveszi azokat a tételkészítő bizottság elnökétől.) 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot93
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 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(4) A tételkészítő bizottság az elnök irányításával működik. Az elnök felelős a 

feladatlapok javítási, értékelési útmutatóinak szakszerű elkészítéséért, azért, hogy 

azok megfeleljenek a központi vizsgakövetelményeknek, valamint azoknak a 

Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetője részére történő 

átadásáért.  

(5) A feladatlapokat, valamint a javítási, értékelési útmutatókat a Hivatal vagy a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetője átveszi a tételkészítő 

bizottság elnökétől.”  

 

Változás: a tételkészítő bizottság elnöke a feladatlapok javítási, értékelési 

útmutatóinak a Hivatal és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vezetője 

részére történő átadásáért is felelős. 

 

 

7. § Az R1. 20. § (4) bekezdése ((4)136 A vizsgázónak legalább harminc perccel az írásbeli 

vizsga időpontja előtt meg kell jelennie a vizsga helyszínén. A vizsga kezdete előtt 

az igazgató a felügyelő tanár jelenlétében mindegyik vizsgateremben megállapítja a 

jelenlévők személyazonosságát. Ezt követően az igazgató ismerteti az írásbeli 

vizsga szabályait, az elkövetett szabálytalanság következményeit, majd kiosztja a 

feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra 

kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen.)  

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(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.” 

 

 

Változás: Az írásbeli érettségi vizsga megkezdése előtt az igazgatón kívül egy általa 

írásban kijelölt pedagógus is ellenőrizheti a jelenlévő vizsgázók 

személyazonosságát, illetve ismertetheti az írásbeli vizsga szabályait. 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.” 

8. § Az R1. 26. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:  

„(5) Ha a vizsgabizottság elnöke a (3) bekezdés szerinti dokumentumok vizsgálata 

során a középszintű vizsgadolgozatokban javítatlan hibát talált, vagy úgy ítéli meg, 

hogy a szaktanár eltért a javítási, értékelési útmutatótól, az igazgató útján 
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haladéktalanul felhívja a javító szaktanárt az érintett vizsgadolgozatoknak a javítási, 

értékelési útmutató szerinti újbóli javítására.”  

 

 

 

 

9. § Az R1. 28. § (1) és (2) bekezdése ((1)167 A vizsgabizottság elnöke az előzetes 

értekezleten szükség szerint ellenőrzi az érettségi vizsgára történő bocsátás jogszerűségét. 

Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló iratok alapján kétséges, hogy a vizsgára bocsátás 

előfeltételei fennállnak, és az igazgató, valamint a vizsgázó meghallgatásával sem tisztázható 

egyértelműen a vizsgára bocsátás jogszerűsége, a vizsgabizottság elnökének tájékoztatnia kell 

a vizsgázót, hogy a vizsgát folytathatja, de amennyiben a vizsgára bocsátás előfeltételei nem 

valósultak meg, a miniszter az érettségi vizsgáját megsemmisítheti. A tájékoztatás 

megtörténtét a részletes jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(2)168 Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgára bocsátás előfeltételei valamely 

vizsgatárgyból nem álltak fenn, megsemmisíti az addig elért eredményt, az adott vizsgatárgyat 

határozattal törli, és a 12. § (15) bekezdése szerint a vizsgázó rendes érettségi vizsgáját 

előrehozott érettségi vizsgára változtatja.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A vizsgabizottság elnöke ellenőrizheti az érettségi vizsgára történő bocsátás 

jogszerűségét. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló iratok alapján 

valószínűsíthető, hogy a vizsgára bocsátás előfeltételei nem álltak fenn, vagy az 

írásbeli vizsga lebonyolítása során jogszabálysértés történt, és az igazgató, valamint 

a vizsgázó meghallgatásával sem tisztázható egyértelműen a vizsgára bocsátás 

jogszerűsége, a jogszabálysértés ténye, úgy a vizsgabizottság elnöke a tájékoztató 

értekezleten közli a vizsgázóval, hogy a vizsgát folytathatja, de amennyiben később 

bebizonyosodik, hogy a vizsgára bocsátás előfeltételei nem álltak fenn, vagy a 

vizsga lebonyolítása során jogszabálysértés történt, a miniszter az érettségi vizsgáját 

megsemmisítheti. A tájékoztatás megtörténtét a részletes jegyzőkönyvben rögzíteni 

kell.  

(2) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a vizsgára bocsátás előfeltételei 

valamely vizsgatárgyból nem álltak fenn, vagy a vizsga lebonyolítása során 

jogszabálysértés történt, és a jogszerű állapot helyreállítása nem lehetséges, 

megsemmisíti az adott vizsgatárgyból addig elért eredményt, és az adott vizsgatárgy 

vizsgáját határozattal törli.”  

 

Változás: Bekerült annak a lehetősége, hogy az írásbeli vizsga lebonyolítása során 

jogszabálysértés történt. 

Abban az esetben, ha a vizsgára bocsátás előfeltételei nem álltak fenn, vagy az írásbeli vizsga 

lebonyolítása során jogszabálysértés történt, a vizsgabizottság elnöke a tájékoztató 

értekezleten közli a vizsgázóval, hogy a vizsgát folytathatja, de abban az esetben, ha 

bebizonyosodik, hogy a vizsgára bocsátás előfeltételei nem álltak fenn, vagy a vizsga 

lebonyolítása során jogszabálysértés történt, a miniszter az érettségi vizsgáját 

megsemmisítheti. 
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10. § Az R1. 30. § (2) bekezdése ((2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írásbeli 

vizsgára vonatkozó rendelkezéseket a következő eltéréssel kell alkalmazni: 

a) a vizsgázót külön, kizárólag az emelt szintű vizsgán résztvevőkből álló vizsgacsoportba 

kell beosztani, 

b)176 a feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi át a 

kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére, 

c) a vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat alkalmazva 

sorszámmal kell ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával adja a vizsgázó 

azonosító jelét, 

d)177 a vizsgázókról – vizsgatermenként – vizsgáztatási jegyzéket kell készíteni, a 

vizsgáztatási jegyzék tartalmazza a vizsga helyét, idejét, a vizsgatárgyat, a vizsgázó nevét, 

anyja nevét, születési idejét és azonosító jelét, 

e)178 a felügyelő tanár az ültetést követően minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot, 

amelyen feltüntették az azonosító jelet, a vizsgatárgyat és a vizsga szintjét. A borítékon a 

vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának 

megkezdése előtt mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon 

feltünteti az azonosító jelét. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni, 

 

(2e) A felügyelő tanár az ültetést követően megállapítja a vizsgázók 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének 

lehetséges következményeit, majd minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot. 

A borítékon fel kell tüntetni a vizsgázó azonosító jelét, a vizsgatárgyat és a vizsga 

szintjét. A borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. Ezt követően kiosztja 

a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra 

kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. A feladatlapok kiosztása után 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. A vizsgázó mindegyik átvett  
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feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét, 

valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet 

csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

 

f) az írásbeli munka befejezése után a felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, 

hogy a vizsgadolgozaton, a borítékon és a jegyzékben szereplő azonosító jelek megegyeznek-

e, a felügyelő tanár a jegyzéken feljegyzi a befejezés időpontját, és aláírja a jegyzéket, 

g) a vizsgázó a boríték lezárása után a jegyzék aláírásával igazolja, hogy az azonosító jelek 

egyeztetése megtörtént, 

h)179 a kormányhivatal megbízottja a vizsgázók nevét és azonosító jelét tartalmazó jegyzéket a 

kidolgozási idő lejártával átveszi a felügyelő tanároktól, 

i)180 a lezárt borítékot a kormányhivatal megbízottja és a felügyelő tanár aláírásával, valamint 

az iskola körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti, a kormányhivatal megbízottja a jegyzéket 

a vizsgahelyszínen való tárolás időtartama alatt köteles elzárni oly módon, hogy ahhoz 

illetéktelen személy ne férhessen hozzá, 

j)181 a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, valamint e bekezdés i) pontja szerint lezárt 

és hitelesített borítékban az emelt szintű vizsgacsoportok vizsgáztatási jegyzékeit, az írásbeli 

vizsgának a felügyelő tanár és a kormányhivatal megbízottja által aláírt jegyzőkönyvét, 

továbbá az esetleges szabálytalanságok kivizsgálásával kapcsolatosan a 23. § (2) bekezdése 

szerint elkészített jegyzőkönyveket a kormányhivatal által meghatározott időpontban át kell 

adni a kormányhivatalnak, 

k)182 a vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért szaktanár 

feladata, 

l)183 a kormányhivatal a vizsgadolgozat kijavítása után a vizsgajegyzék alapján rávezeti a 

kijavított vizsgadolgozatra a vizsgázó nevét, 

m)184 a kormányhivatal a kijavított vizsgadolgozatokat átadja a vizsgabizottságot működtető 

intézmény igazgatójának, 

n)185 a vizsgadolgozatok megtekintésének napját a Hivatal határozza meg, és a 

kormányhivatal tájékoztatja a vizsgázót, hogy a vizsgadolgozatát hol és mikor tekintheti meg, 

o)186 az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét a 

vizsgadolgozattal együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely az észrevétellel érintett 

feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem vett részt az 

útmutató alapján újraértékelteti, a szaktanár megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely 

a korábbiakban megállapított pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt követően 

a szaktanár értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot 

működtető intézmény igazgatójának, 

(2o) Az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét 

a vizsgadolgozattal együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely az észrevétellel 
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érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem 

vett részt a javítási, értékelési útmutató alapján újraértékelteti. A szaktanár 

megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított 

pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt követően a szaktanár 

értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot 

működtető intézmény igazgatójának.  

p)187 az igazgató a kormányhivatal által megküldött vizsgadolgozatokat és a szaktanári 

értékeléseket továbbítja a vizsgabizottság elnökének.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a)–(2p) bekezdésekkel 

egészül ki:  

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az írásbeli vizsgára vonatkozó 

rendelkezéseket a (2a)–(2p) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  

(2a) A vizsgázót külön, kizárólag az emelt szintű vizsgán résztvevőkből álló 

vizsgacsoportba kell beosztani.  

(2b) A feladatlapokat a felügyelő tanár – a járási hivatal közreműködésével – veszi 

át a kormányhivatal megbízottjától, és viszi magával a vizsga helyszínére.  

(2c) A vizsgázókat a vizsgacsoporton belül folyamatosan, az arab számokat 

alkalmazva sorszámmal kell ellátni, a csoport száma törve a vizsgázó sorszámával 

adja a vizsgázó azonosító jelét.  

(2d) A vizsgázókról – vizsgatermenként – vizsgáztatási jegyzéket kell készíteni, a 

vizsgáztatási jegyzék tartalmazza a vizsga helyét, idejét, a vizsgatárgyat, a vizsgázó 

nevét, anyja nevét, születési idejét és azonosító jelét.  

(2e) A felügyelő tanár az ültetést követően megállapítja a vizsgázók 

személyazonosságát, ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének 

lehetséges következményeit, majd minden vizsgázó részére átad egy-egy borítékot. 

A borítékon fel kell tüntetni a vizsgázó azonosító jelét, a vizsgatárgyat és a vizsga 

szintjét. A borítékon a vizsgázó nevét nem szabad feltüntetni. Ezt követően kiosztja 

a feladatlapokat. A feladatlapok kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra 

kijelölt csoport tagjai lehetnek jelen. A feladatlapok kiosztása után 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. A vizsgázó mindegyik átvett  
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feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon feltünteti az azonosító jelét, 

valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét. Vázlatot, jegyzetet 

csak ezeken a lapokon lehet készíteni.  

(2f) Az írásbeli munka befejezése után a felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – 

ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozaton, a borítékon és a jegyzékben szereplő azonosító 

jelek megegyeznek-e, továbbá a jegyzéken feljegyzi a befejezés időpontját, és 

aláírja a jegyzéket.  

(2g) A vizsgázó a boríték lezárása után a jegyzék aláírásával igazolja, hogy az 

azonosító jelek egyeztetése megtörtént.  

(2h) A kormányhivatal megbízottja a vizsgázók nevét és azonosító jelét tartalmazó 

jegyzéket a kidolgozási idő lejártával átveszi a felügyelő tanároktól.  

(2i) A lezárt borítékot a kormányhivatal megbízottja és a felügyelő tanár aláírásával, 

valamint az iskola körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. A kormányhivatal 

megbízottja a jegyzéket a vizsgahelyszínen való tárolás időtartama alatt köteles 

elzárni oly módon, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá.  

(2j) A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, valamint a (2i) bekezdés szerint 

lezárt és hitelesített borítékban az emelt szintű vizsgacsoportok vizsgáztatási 

jegyzékeit, az írásbeli vizsgának a felügyelő tanár és a kormányhivatal megbízottja 

által aláírt jegyzőkönyvét, továbbá az esetleges szabálytalanságok kivizsgálásával 

kapcsolatosan a 23. § (2) bekezdése szerint elkészített jegyzőkönyveket a 

kormányhivatal által meghatározott időpontban át kell adni a kormányhivatalnak.  

(2k) A vizsgadolgozatok kijavítása, értékelése a kormányhivatal által felkért 

szaktanár feladata.  

(2l) A kormányhivatal a vizsgadolgozat kijavítása után a vizsgajegyzék alapján 

rávezeti a kijavított vizsgadolgozatra a vizsgázó nevét.  

(2m) A kormányhivatal a kijavított vizsgadolgozatokat átadja a vizsgabizottságot 

működtető intézmény igazgatójának.  

(2n) A vizsgadolgozatok megtekintésének napját a Hivatal határozza meg. A 

kormányhivatal tájékoztatja a vizsgázót, hogy a vizsgadolgozatát hol és mikor 

tekintheti meg.  

(2o) Az igazgató a vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozatra benyújtott észrevételét 

a vizsgadolgozattal együtt megküldi a kormányhivatalnak, amely az észrevétellel 

érintett feladatot egy olyan szaktanárral, aki a dolgozat értékelésében eddig nem 

vett részt a javítási, értékelési útmutató alapján újraértékelteti. A szaktanár 

megállapítja az általa javasolt pontszámot, amely a korábbiakban megállapított 

pontszámtól pozitív és negatív irányban is eltérhet, ezt követően a szaktanár 

értékelésének eredményét a kormányhivatal megküldi a vizsgabizottságot 

működtető intézmény igazgatójának.  

(2p) Az igazgató a kormányhivatal által megküldött vizsgadolgozatokat és a 

szaktanári értékeléseket továbbítja a vizsgabizottság elnökének.” 

 

 

Változás: A felügyelő tanár megállapítja a vizsgázók személyazonosságát, ismerteti 

az írásbeli vizsga szabályait, és azok megszegésének lehetséges következményeit. A 

felügyelőtanár a borítékok kiosztása után kiosztja a feladatlapokat. A feladatlapok 

kiosztásakor a vizsgázók közül csak a vizsgázásra kijelölt csoport tagjai lehetnek 

jelen. A feladatlapok kiosztása után 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. A  
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feltünteti a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét.  

 

11. § Az R1. 31. § (2) bekezdése ((2)194 Az igazgató által megküldött tételsorokat a 

vizsgabizottság elnöke aláírásával jóváhagyja, megőrzi, és a vizsgabizottság 

előzetes értekezletén átadja a kérdező tanárnak.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(2) Az igazgató által megküldött tételsorokat a vizsgabizottság elnöke aláírásával 

jóváhagyja, megőrzi, és a vizsgabizottság előzetes értekezletén átadja a kérdező 

tanárnak. Ha a vizsgabizottság elnöke úgy ítéli meg, hogy a középszintű szóbeli 

tételsor eltér a vizsgatárgy részletes követelményeitől, az igazgató útján azonnal 

felhívja a kérdező tanárt az érintett szóbeli tételeknek a vizsgakövetelmények 

szerinti átdolgozására.” 

 

 

 Változás: A vizsgabizottság elnöke a szóbeli tételsornak a vizsgatárgy részletes 

követelményeitől való eltérése esetén kéri a kérdező tanárt az érintett szóbeli 

tételeknek a vizsgakövetelmények szerinti átdolgozására. 

12. § Az R1. 36. § (1) bekezdése ((1)207 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. A kihúzott tétel sorszámát rá kell vezetni 

az osztályozó ívre.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a 

vizsgázó személyazonosságáról. 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. A kihúzott tétel sorszámát rá kell vezetni 

az osztályozó ívre.”  

 

Változás: A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke meggyőződik a 

vizsgázó személyazonosságáról. 

13. § Az R1. 40/A. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:  

(Ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban foglaltakat a 

következő eltéréssel kell alkalmazni:)  

„h) a szóbeli vizsga megkezdése előtt a tantárgyi bizottság elnöke meggyőződik a 

vizsgázó személyazonosságáról.”  

 
 

14. § (1) Az R1. 45. § (1) bekezdése ((1) Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki 

teljesítette az érettségi vizsga követelményeit. Az érettségi bizonyítványt, ha az 

érettségi vizsga követelményeit egy vizsgaidőszak alatt teljesíti a vizsgázó, az a 

vizsgabizottság adja ki, amelyiknél a vizsgát megkezdte, abban az esetben pedig, ha 

az érettségi vizsga követelményeit több vizsgaidőszakban teljesíti a vizsgázó, az, 

amelyiknél az érettségi vizsgát eredményesen befejezte.) 
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helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(1) Érettségi bizonyítványt kell kiállítani annak, aki teljesítette az érettségi 

vizsga követelményeit. Az érettségi bizonyítványt az a vizsgabizottság adja ki, 

amelyik előtt a vizsgázó az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges összes rá 

vonatkozó feltételt teljesítette.” 

 

Változás: Az érettségi bizonyítványt az a vizsgabizottság adja ki, amelyik előtt a 

vizsgázó az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez szükséges összes rá vonatkozó 

feltételt teljesítette, függetlenül attól, hogy hol kezdte és hol fejezte azt be. 

 

 

(2) 2017. január 1-jén lép hatályba.   Az R1. 45. § (3) bekezdése a következő c) ponttal 

egészül ki:  

(Az érettségi bizonyítványban, tanúsítványban fel kell tüntetni,)  

„c) ha az érettségi bizonyítvány az Nkt. 6. § (1) bekezdése értelmében a 

szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör 

betöltésére képesít, az erre vonatkozó kötelező záradékot.”  

 
(Nkt.6. § (1) Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes 

vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények) szerint kell 

megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és az 

érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeiről szóló jogszabály alapján kell meghatározni. 

Az érettségi bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak 

szerint felsőoktatási intézménybe való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, 

valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít, a szakmai érettségi továbbá 

a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére 

képesít.) 
 
 

15. § Az R1. 48. § (1) bekezdése ((1)262 Azok részére, akik vendégtanulóként tettek érettségi 

vizsgát, illetőleg akik pótló vizsgát tehetnek, vagy akiknek javítóvizsgát kell 

tenniük, valamint akik előrehozott vizsgát tettek, az érettségi vizsga eredményének 

kihirdetésekor a vizsgabizottság elnöke törzslapkivonatot ad át. Azok részére, akik 

pótló vizsgát tehetnek, a törzslapkivonathoz csatolni kell a már teljesített 

vizsgarészekről készült osztályozó ívet is. Az igazgató törzslapkivonatot állít ki és 

ad át annak is, aki a törzslapkivonatot elvesztette. A törzslapkivonat kiállításáért – 

kivéve, ha a vizsga a külön jogszabályban foglaltak szerint ingyenes – a kiállítás 

napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tíz százalékának 

megfelelő díjat kell befizetni a vizsgabizottságot működtető intézmény részére. 

Törzslapkivonatot kell adni akkor is, ha a vizsgázó egyes vizsgatárgyból nem az 

előtt a vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, amelyik előtt az érettségi vizsgát 

megkezdte. Az előrehozott érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonat másolatát – 

ha az érettségi vizsgát nem abban a középiskolában tették le, amellyel a vizsgázó 

tanulói jogviszonyban áll – meg kell küldeni az érintett iskola igazgatójának.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  
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„(1) Azok részére, akik vendégtanulóként tettek érettségi vizsgát, illetve akik pótló 

vizsgát tehetnek, vagy akiknek javítóvizsgát kell tenniük, valamint akik előrehozott 

vizsgát, vagy az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt szintemelő vizsgát tettek, 

az érettségi vizsga eredményének kihirdetésekor a vizsgabizottság elnöke 

törzslapkivonatot ad át. Azok részére, akik pótló vizsgát tehetnek, a 

törzslapkivonathoz csatolni kell a már teljesített vizsgarészekről készült osztályozó 

ívet is. Az igazgató törzslapkivonatot állít ki és ad át annak is, aki a 

törzslapkivonatot elvesztette. A törzslapkivonat kiállításáért – kivéve, ha a vizsga a 

külön jogszabályban foglaltak szerint ingyenes – a kiállítás napján érvényes 

kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) tíz százalékának megfelelő díjat kell 

befizetni a vizsgabizottságot működtető intézmény részére. Az előrehozott vagy az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtt letett szintemelő érettségi vizsgáról 

kiállított törzslapkivonat másolatát – ha az érettségi vizsgát nem abban a 

középiskolában tették le, amellyel a vizsgázó tanulói jogviszonyban áll – meg kell 

küldeni az érintett iskola igazgatójának.”  

 

 

Változás: Az előre hozott vizsga mellett az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt letett 

szintemelő vizsga eredményéről is törzslapkivonatot kap a vizsgázó a bizottság elnökétől és 

ennek másolatát is meg kell küldeni az érintett iskola igazgatójának. 

16. § Az R1. 50. § (3) bekezdése ((3) Az érettségi bizonyítvány rovatainak kitöltésekor a 

vizsgatárgyak felesleges rovatait egy-egy vízszintes vonallal érvényteleníteni kell.) 

 helyébe a következő rendelkezés lép:  

„(3) Az érettségi bizonyítvány rovatainak kitöltésekor a vizsgatárgyak felesleges 

rovatait egy-egy vízszintes vonallal érvényteleníteni kell. A törzslapon és az 

érettségi bizonyítványban – feltéve, hogy a vizsgázó négy kötelező érettségi 

vizsgatárgyból tesz érettségi vizsgát – záradékkal kell rögzíteni azt, hogy a vizsgázó 

az iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert 

szakképesítéssel rendelkezik.”  

 
 
Változás: Ha a vizsgázó négy kötelező érettségi vizsgatárgyból tesz érettségi vizsgát a 

törzslapon és az érettségi bizonyítványban záradékkal kell rögzíteni azt, hogy a vizsgázó az 

iskolai rendszerű nevelésben-oktatásban szerzett államilag elismert szakképesítéssel 

rendelkezik.” 

17. § Az R1.  

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,  

b) 2017. január 1-jén lép hatályba.   1. számú melléklete a 2. melléklet,  

c) 2017. január 1-jén lép hatályba.   2. számú melléklete a 3. melléklet  

szerint módosul.  

18. § Az R1.  

1.   1. §-ában a „gimnáziumi és a szakközépiskolai (a továbbiakban a gimnázium és 

a szakközépiskola együtt: középiskola)” szövegrész helyébe a „középiskolai”,  

 

1. §1 E rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény (a továbbiakban: Nkt.) 6. §-a alapján szervezett gimnáziumi és a szakközépiskolai (a 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot1
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továbbiakban a gimnázium és a szakközépiskola együtt: középiskola) érettségi vizsgák 

előkészítésére, megszervezésére, lebonyolítására, az érettségi vizsgára történő jelentkezésre, a 

vizsgázók teljesítményének értékelésére, az érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli 

tevékenységre (a továbbiakban e rendelet: vizsgaszabályzat). 

 

 

 

2. 2017. január 1-jén lép hatályba.     2. §-ában a „szakmai előkészítő 

vizsgatárgyak” szövegrész helyébe az „a tanuló képzési ágazatának megfelelő 

ágazati, és a vizsgaszabályzat 2. számú mellékletében foglalt táblázat A 

oszlopában meghatározott ágazaton kívüli szakmai vizsgatárgy”,  

 

3.     2. §-ában a „nemzeti, etnika kisebbséget” szövegrész helyébe a 

„nemzetiséget”,  

 

 

2. §2 Az érettségi vizsga vizsgakövetelményeit (a továbbiakban: részletes 

vizsgakövetelmények) az oktatásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) – szakmai 

előkészítő vizsgatárgyak esetén a szakképesítésért felelős miniszterrel, több szakképesítésért 

felelős miniszter esetén valamennyivel egyetértésben – a vizsgatárgy követelményei (a 

továbbiakban: általános vizsgakövetelmények) alapján adja ki. Az általános 

vizsgakövetelmények, illetőleg a részletes vizsgakövetelmények kiadása előtt – a 

nemzetiségeket érintő kérdések tekintetében – be kell szerezni az országos nemzetiségi 

önkormányzat, illetve az adott nemzeti, etnika kisebbséget érintő követelmények tekintetében 

az adott országos nemzetiségi önkormányzat véleményét. 

 

 

 

4.    9. §  

a) (3) bekezdésében a „vizsgaidőszakában letett” szövegrész helyébe a 

„vizsgaidőszakában első alkalommal letett”,  

 

(3)32 Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését 

követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

május–júniusi vizsgaidőszakában letett érettségi vizsga, amelyre a 12. § (1) bekezdésében 

meghatározott idegen nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor. Előrehozott érettségi 

vizsga továbbá a 12. § (15)–(16) bekezdésben meghatározott vizsga. 

 

Változás: Előrehozott érettségi vizsgának a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 

megelőző első vagy második tanév május–júniusi vizsgaidőszakában csak az első alkalommal 

letett vizsga számítható. 

 

 

b) (9) bekezdésében a „kiadása után iskolai felvételi kérelem elbírálásához 

vagy más okból” szövegrész helyébe a „kiadása után”,  

 

(9)38 Ismétlő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem 

elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi 

vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése. Az 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot2
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érettségi bizonyítvány kiadása után letett kiegészítő, szintemelő, ismétlő érettségi vizsga 

eredménye alapján a kiállított érettségi bizonyítvány nem változtatható meg [a továbbiakban 

az (1)–(9) bekezdésben szabályozott vizsgák együtt: érettségi vizsga]. 

 

Változás: Kimarad az okok felsorolása. 

 

 

c) (10) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az Oktatási 

Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)”,  

 

(10)39 Az érettségi vizsga megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos kötelező 

nyomtatványok felsorolását, az alkalmazható záradékokat a szabályzat 1. számú melléklete 

tartalmazza. A nyomtatványokat a vizsgabizottságot működtető intézmény szerzi be, illetve 

állítja elő a Hivatal által működtetett informatikai rendszer (a továbbiakban: a kétszintű 

érettségi vizsga adminisztrációs rendszere) segítségével. 

 

 

 

5.    10. § (2) bekezdésében a „középiskola, illetve” szövegrész helyébe a 

„középiskola, szakképzési centrum, vagy”,  

 

2)40 A vizsgabizottság működtetéséről az érettségi vizsgát szervező középiskola, illetve a 

köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: 

kormányhivatal) gondoskodik (a továbbiakban: vizsgabizottságot működtető intézmény). 

 

Változás: Érettségi vizsgát szakképzési centrum is szervezhet. 

 

 

6.    11. § (6) bekezdésében az „a vizsgabizottságot működtető intézmény vezetője 

(a továbbiakban: igazgató)” szövegrész helyébe az „az igazgató”,  

 

(6)49 A középszintű szóbeli vizsgák napjait – az (5) bekezdésben meghatározott időszakon 

belül – a vizsgabizottságot működtető intézmény vezetője (a továbbiakban: igazgató) a 

kormányhivatal egyetértésével, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a 

Hivatal egyetértésével állapítja meg. Az emelt szintű szóbeli vizsgák napjait a Hivatal 

egyetértésével a kormányhivatal állapítja meg. 

 

7.    12. §  

a) (7) bekezdésében az „a középiskolának az igazgatója” szövegrész helyébe 

az „a köznevelési intézménynek a vezetője”,  

 

(7)61 A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani. 

Amennyiben a tanuló nem abban a középiskolában jelentkezik érettségi vizsgára, amellyel 

tanulói jogviszonyban áll, igazolnia kell, hogy az adott vizsgatárgy helyi tantervben 

meghatározott követelményeit a vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal 

értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni is tudja. Az igazolást annak a középiskolának az 

igazgatója állítja ki, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll. A kiegészítő és az ismétlő, 

valamint a tanulói jogviszony megszűnése után a szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor 

be kell mutatni az érettségi bizonyítványt, tanúsítványt. A tanulói jogviszony megszűnése 

után – a jelentkezési lap benyújtásakor – a jelentkezőnek igazolnia kell a személyazonosságát, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot39
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továbbá be kell mutatnia a középiskolai bizonyítványát és az iskola vagy annak jogutódja által 

az egyes tantárgyakra, tantárgyrészekre vonatkozó mentesítésről szóló igazolást. A pótló-, 

javítóvizsgára, valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt a szintemelő vizsgára történő 

jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell az érettségi törzslapkivonatát is. Abban az 

esetben, ha az érettségi vizsga az Nkt. 94. § (4) bekezdés p) pontja alapján kiadott 

kormányrendeletben foglaltak szerint nem ingyenes, a jelentkezési laphoz csatolni kell a 

vizsgabizottságot működtető intézmény, az emelt szintű vizsgák, valamint a 

kormányhivatalnál történő jelentkezés esetén a Hivatal számlájára befizetett térítési díj, tandíj, 

vizsgáztatási díj befizetését igazoló okiratot vagy annak másolatát. 

 

 

 

b) (9) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést”,  

 

(9)63 A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról – 

a döntés indokának megjelölésével – az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést – 

ha e rendelet másként nem rendelkezik – visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet. A 

jelentkezés elfogadásakor dönteni kell a 6. § (7) bekezdésében meghatározottak alapján 

benyújtott kérelemről is. A döntést határozatba kell foglalni. Az emelt szintű vizsgára 

vonatkozó döntés határozatát a (11) bekezdés szerinti határidővel meg kell küldeni a 

kormányhivatalnak. Ha a tanulói jogviszony megszűnése után következik be olyan állapot, 

amely alapján az Nkt. 4. § 25. pontjában felsorolt sajátos nevelési igény megállapításának 

lenne helye, az e bekezdésben és a (6)–(7) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy a fogyatékosság fennállását szakorvos által kiállított igazolással kell 

bizonyítani. 

 

 

8. 2017. január 1-jén lép hatályba.      18. § (3) bekezdésében az „A szakmai 

előkészítő” szövegrész helyébe az „Az ágazati szakmai”, 

 

(3)99 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. A szakmai előkészítő vizsgatárgyak esetén az írásbeli központi feladatlapokat és 

útmutatókat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el és adja át a 

Hivatalnak. 

  

 

 

9.    19. § (4) bekezdésében a „feladatlap” szövegrész helyébe a „vizsgatárgy 

vizsgakövetelménye”, 

 

 

(4)133 Ha az írásbeli vizsgán több feladatlapot kell megoldani, az egyes vizsgatárgyak írásbeli 

vizsgájához rendelkezésre álló idő felhasználásához, felosztásához a feladatlap további 

rendelkezéseket állapíthat meg. 
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10.    20. § (7) bekezdés b) pontjában a „hogy az iskolai tanulmányok során 

alkalmazott segédeszközt” szövegrész helyébe a „hogy a szakértői bizottság 

szakvéleményében előírt, illetve az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt”,  

(7)137 A 6. § (7) bekezdése szerint a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. 

számítógép, írógép) használja, 

Változás: Olyan segédeszközt is használhatnak a vizsga során, amit az iskolai tanulmányok 

során nem alkalmaztak, de a  szakértői bizottság szakvéleményében szerepel az adott tárgy 

esetében. 

 

11.    21. §  

a) (1) bekezdésében a „lapokon, feladatlapokon” szövegrész helyébe a 

„pótlapokon”,  

 

(1)140 Az írásbeli vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező 

intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon, feladatlapokon lehet dolgozni. A rajzokat 

ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával (golyóstollal) kell 

elkészíteni. A feladatlap előírhatja az írógép, számítógép használatát. A ki nem osztott 

feladatlapokat az írásbeli vizsga befejezéséig az igazgató az irodájában őrzi. Valamennyi 

vizsgatárgy egy-egy feladatlapját az érettségi vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni. 

 

 

b) (2) bekezdésében az „az iskolának” szövegrész helyébe az „a 

vizsgaszervező intézménynek”,  

(2) Az íróeszközökről és a segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A részletes 

vizsgakövetelmény és vizsgaleírás határozza meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyekről 

az iskolának kell gondoskodnia. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem 

cserélhetik. 

 

 

c) (3) bekezdésében az „az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt 

mindegyik átvett feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a 

vizsgatárgy megnevezését” szövegrész helyébe a „mindegyik átvett 

feladatlapon, pótlapon feltünteti a nevét, valamint a pótlapokon a 

vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét”,  

 

(3)141 A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti a nevét, a vizsganap keltét, a vizsgatárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

 

 

Változás: A feladatlap megnevezés elkülönül a pótlaptól (a vizsgát szervező intézmény adja, 

saját pecsétjével ellátva). A pótlapra a néven kívül a vizsganap keltét és a vizsgatárgy nevét is 

fel kell írnia a vizsgázónak.  
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d) (6) bekezdésében az „áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az 

üres feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt 

belehelyezi a nevével ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő 

tanárnak. A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy” 

szövegrész helyébe az „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”,  

 

 

 

(6)143 Az írásbeli munka befejezése után a vizsgázó a vizsgadolgozat üresen maradt részeit, 

valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot az üres 

feladatlapokkal, a piszkozatot tartalmazó áthúzott lapokkal együtt belehelyezi a nevével 

ellátott borítékba, és nyitva átadja a felügyelő tanárnak. A felügyelő tanár – a vizsgázó 

jelenlétében – ellenőrzi, 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. 

 

Változás: Lényegessé vált a pótlapok száma. Ezek közül a felhasználtak számát a vizsgázónak 

fel kell írnia a vizsgadolgozat címlapjára, a felügyelőtanárnak pedig ellenőriznie kell a 

piszkozatlapokat is tartalmazó pótlapok számát. 

 

 

12.    23. § (2) bekezdésében az „az iskola igazgatója” szövegrész helyébe az „az 

igazgató”,  

 

(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 iskola igazgatója és a 

vizsgázó írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

 

Változás: Nemcsak iskolában (szakképzési centrum) szervezhető érettségi vizsga, ezért a 

dokumentum aláírása is a szervező intézmény igazgatójának a feladata. 

 

 

13.   24. § (4) bekezdés b) pontjában a „szóbelivel történő kiváltása” szövegrész 

helyébe a „szóbeli vizsgarésszel történő pótlása”,  

 

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. 
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a)149 az igazgató – ha ehhez a feltételek megteremthetőek – hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

b)150 az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs 

lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli 

vizsgarész „szóbelivel történő kiváltása”. Ebben az esetben a vizsgát a 37. § (3) bekezdése 

szerint kell megszervezni és minősíteni, 

Változás: Csak szóváltoztatás. Ha az írásbeli vizsgát a megfelelő okokkal indokoltan nem 

tudja elkezdeni vagy befejezni a vizsgázó, annak a hiányát szóbeli vizsgával pótolhatja, ha 

ehhez az igazgató hozzájárul. 

 

 

14.    31. § (3) bekezdésében az „és az akkreditált vizsgatárgy követelményei” 

szövegrész helyébe a „követelményei”,  

 

(3)195 A helyi tanterv és az akkreditált vizsgatárgy követelményei alapján készített tétel csak 

attól a vizsgázótól kérhető számon, aki a középiskolával az érettségi vizsga idején tanulói 

jogviszonyban áll. 

 

Változás: az akkreditált vizsgatárgy követelményei mindenkitől, a helyi tanterv 

követelményei csak attól a vizsgázótól kérhető számon, aki a középiskolával az érettségi 

vizsga idején tanulói jogviszonyban áll. 

 

 

15.    35. § (4) bekezdésében a „kérdező tanár” szövegrész helyébe a 

„vizsgaszervező intézmény”,  

 

(4)206 Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a kérdező tanár 

gondoskodik. 

 

16. 36. § (5) bekezdésében az „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.” szövegrész helyébe az „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.”,  

 
 
 
 

(5)211 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. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot149
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Változás: Ha a vizsgázó a póttétel húzásától elzárkózik, ezt a tényt a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell.”,  

 

 

17.    37. § (1) bekezdés c) pontjában a „vizsga során” szövegrész helyébe a „vizsga 

közben a szakvéleményben előírt vagy”,  

 

 

A 6. § (7) bekezdése alapján a vizsgázó kérelmére, az igazgató engedélye alapján 

c)215 lehetővé kell tenni, hogy a vizsga során az iskolai tanulmányok során alkalmazott 

segédeszközt (pl. számítógép) használja, 

 

Változás: A vizsga közben nemcsak az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

(pl. számítógép) használhatja a vizsgázó, hanem a szakvéleményben előírtakat is, ha a 

vizsgázó kérelmezte, az igazgató pedig engedélyezte. 

 

 

 

18. 2017. január 1-jén lép hatályba.     40/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 

szakmai előkészítő” szövegrész helyébe az „az ágazati szakmai”,  

(1)224 Ha a vizsgázó emelt szintű érettségi vizsgát tesz, a 31–37. §-ban foglaltakat a következő 

eltéréssel kell alkalmazni: 

a)225 a szóbeli tételeket a Hivatal, a szakmai előkészítő vizsgatárgyak esetén a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal készítteti el, és a Hivatal juttatja el a 

kormányhivatalhoz, amely átadja azokat a tantárgyi bizottságoknak, 

Változás: A szakmai előkészítő vizsgatárgy elnevezés helyett mindenhol ágazati szakmai 

vizsgatárgy szerepel. 

 

 

19.    42. § (1) bekezdésében a „befejezése után” szövegrész helyébe a „befejezése 

után, legkésőbb az azt követő munkanapon”,  

 

(1) A szóbeli érettségi vizsga befejezése után 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. 

 

Változás: Behatárolásra került a szóbeli érettségi vizsga befejezése utáni záróértekezlet 

megtartásának időszaka, azt legkésőbb a vizsgát követő munkanapon meg kell (is meg lehet) 

tartani. 

 

 

20.    45. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a „ha teljesítette” szövegrész helyébe a 

„ha a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette”,  

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot215
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(5)252 Ha a vizsgázó az idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát a 6. § (7) 

bekezdésében megfogalmazott jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdés a), b) 

pontjában foglalt további feltételeknek 

a)253 ha teljesítette a szóbeli vizsga részeit, valamint élő idegen nyelvből a hallott szöveg 

értése vizsgarészt, érettségi bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú szóbeli típusú, 

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül, 

b)254 ha teljesítette élő idegen nyelvből az olvasott szöveg értése, az íráskészség és a 

nyelvhelyesség vizsgarészeket, illetve latin nyelvből az írásbeli vizsgarészt, érettségi 

bizonyítványa, tanúsítványa a megfelelő fokozatú írásbeli típusú, államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

Változás: A részletes követelményekben meghatározott módon szükséges teljesíteni a 

követelményeket.  

 

 

 

21.    53. § (8) bekezdésében a „Hivatal” szövegrész helyébe a „kormányhivatal”, 

 

(8)304 A nemzetiségi nyelven vagy célnyelven teljesített emelt szintű szóbeli vizsgatárgyi 

érettségi vizsgán a vizsgatárgyi bizottsági tag megbízása során a Hivatal a képesítési 

követelmények és a bizottság létszáma tekintetében eltérhet e rendelet 17/A. § (2) 

bekezdésében meghatározott feltételektől. 

 

22.    54. § (5) bekezdésében a „feltételeknek” szövegrész helyébe a „feltételeknek, 

és”,  

(5)314 Amennyiben a vizsgázó célnyelvből az emelt szintű vizsgát a 6. § (7) bekezdésében 

megfogalmazott jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, 

a)315 ha teljesítette a szóbeli és a hallott szöveg értése vizsgarészeket, érettségi bizonyítványa 

felsőfokú (C1) szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű 

okiratnak minősül, 

b)316 ha teljesítette az olvasott szöveg értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség 

vizsgarészeket, érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1) írásbeli típusú államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

Változás: Szükséges az együttes teljesülés 

 

 

23.    54. § (5) bekezdés a) és b) pontjában a „ha teljesítette” szövegrész helyébe az 

„a részletes követelményekben meghatározott módon teljesítette” szöveg lép.  

 

(5)314 Amennyiben a vizsgázó célnyelvből az emelt szintű vizsgát a 6. § (7) bekezdésében 

megfogalmazott jogával élve tette le, és megfelel a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.289921#foot252
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a)315 ha teljesítette a szóbeli és a hallott szöveg értése vizsgarészeket, érettségi bizonyítványa 

felsőfokú (C1) szóbeli típusú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű 

okiratnak minősül, 

b)316 ha teljesítette az olvasott szöveg értése, az íráskészség és a nyelvhelyesség 

vizsgarészeket, érettségi bizonyítványa felsőfokú (C1) írásbeli típusú államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül. 

Változás: A részletes követelményekben meghatározott módon szükséges teljesíteni a 

követelményeket.  

 

19. § Hatályát veszti az R1.  

a) 18/A. § (6) bekezdése,  

 

Az akkreditált vizsgatárgy középszintű írásbeli tételeit és javítási, értékelési útmutatóit – az 

akkreditációs eljárásban jóváhagyott vizsgakövetelmények szerint – a vizsgát szervező 

középiskola készíti el, és annak nevelőtestülete fogadja el az írásbeli központi vizsgatételek 

átadásának napjáig. 

 

Változás: A középszintű írásbeli érettségi vizsga követelményeit a „részletes 

vizsgakövetelmények”-ben meghatározott módon szükséges teljesíteni, már nincsenek csak a 

szervező intézmények által akkreditált vizsgatárgyak. 

 

b) 22. § (3) bekezdése,  

 

A rendes érettségi vizsga első írásbeli vizsgarészének a megkezdését a vizsgázó utolsó 

középiskolai évfolyamon folytatott tanulmányainak befejezéséről kiállított bizonyítványba, 

továbbá – ha a vizsgázó abban a középiskolában tesz érettségi vizsgát, amellyel tanulói 

jogviszonyban áll – az iskolai törzslapra be kell jegyezni. 

 

Változás: Már nem kell bejegyezni. 

 

 

c) 29. § (3) bekezdés c) pontja,  

 

(3) Ha a vizsgázó szabálytalanságot követett el, a vizsgabizottság a cselekmény 

súlyosságának mérlegelésével a következő döntést hozhatja: 

c) a vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 

Változás: Nem utasíthatja javítóvizsgára valamennyi vizsgatárgyból, csak az adottból. 

 

 

d) 31. § (1) bekezdés b) pontja,  
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(1)191 A kérdező tanár, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal az 

írásbeli vizsgák befejezését követően; 

a)192 a központi követelményekre épülő vizsgatárgyakhoz a miniszter által kiadott 

vizsgakövetelmények, illetve a helyi tantervekben található témakörök, 

b)193 az akkreditált vizsgatárgyakhoz a vizsgatárgy követelményei 

alapján – a vizsgakérdéseket tartalmazó – tételsort állít össze. A tételsorról legalább egy 

másolati példányt is készíteni kell. Ha az érettségi vizsgát középiskolában szervezik, a tételek 

elkészítésénél alkalmazni lehet a helyi tantervben található követelményeket is. A 

kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság esetén a Hivatal a tételsorokat elektronikus 

formában átadja a kormányhivatalnak. 

 

Változás:Nem létezik már az akkreditált vizsgatárgy fogalma. 

 

 

e) 53. § (7) bekezdése,  

 

(1)288 Ha a középiskola (iskolai tagozat, osztály) részt vesz a nemzetiségi oktatásban a 

Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve határozza meg, hogy mely és hány 

tantárgy oktatása folyik a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén és a tanulónak hány tantárgyat 

kell ezen a nyelven tanulnia. 

 (3) Ha a középiskolában (iskolai tagozaton, osztályban) az oktatás a magyar nyelv mellett 

másik tannyelven (a továbbiakban: célnyelven) is folyik, (a továbbiakban: két tanítási nyelv) a 

Két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelve határozza meg, hogy mely és hány tantárgy 

oktatása folyik célnyelven. 

 

 

(7)303 Az 53. § (1), illetve (3) bekezdés szerinti iskolában nemzetiségi nyelven, illetőleg 

célnyelven tehet érettségi vizsgát az is, aki nem vett részt az adott nyelven folyó oktatásban. 

 

Változás: A fent említett iskolatípusban nemzetiségi nyelven, illetőleg célnyelven csak az 

tehet érettségi vizsgát, aki részt vett az adott nyelven folyó oktatásban. 

 

 

 

f ) 2017. január 1-jén lép hatályba.  2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ cím, 

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

alcím 

 
  

1. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

2. SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  
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3. OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

4. MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK 

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

 
5. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja, 

6. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

 
7. INFORMATIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

 
8. VEGYIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

9. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

10. KÖNNYŰIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

11. FAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

12. NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

13. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS – ÜZEMVITEL, 

KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

14. KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK 

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

15. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, 

ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

16. ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEI pontja,  

17. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI 

VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

18. VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK 

ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

19. RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja,  

21. ÉLELMISZER-IPARI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI pontja.  

 
Változás: Megváltoznak a fent felsorolt tárgyak általános követelményei. Az intézmények 

mindegyike esetében az Informatika tárgy követelményeinek megváltozása releváns. 
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2. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet 

módosítása  

20. § Hatályát veszti az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 

13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 36/2015. (III. 6.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: R2.)  

12. § (4) bekezdésében a „b) és”, valamint az „a 2. és” szövegrész.  

 
 
12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését 
követő nyolcadik napon lép hatályba. 
 (4) A 10. § b) és c) pontja, valamint a 2. és a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép 
hatályba. 
 
 A 10. § b) pontja, valamint a 2. melléklet nem lép hatályba 2017. január 1-jén. 

21. § Nem lép hatályba az R2. 10. § b) pontja és 2. melléklete.  

 
Nem is volt még megadva. 
 
 
 

3. Záró rendelkezések  

22. §    (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon 

lép hatályba.  

(2) Az 1. §, a 14. § (2) bekezdése, a 17. § b) és c) pontja, a 18. § 2., 8. és 18. pontja, a 

19. § f ) pontja, a 2. és a 3. melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba.  

Orbán Viktor s. k., 
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17. § Az R1.  

a) 1. számú melléklete az 1. melléklet,  

b) 2017. január 1-jén lép hatályba.   1. számú melléklete a 2. melléklet,  

c) 2017. január 1-jén lép hatályba.   2. számú melléklete a 3. melléklet  

szerint módosul.  

 

1. melléklet az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelethez 

 1. Az R1. 1. számú melléklet Az érettségi vizsga iratai és záradékai cím II. Záradékok 

alcím 10. pontja  (10. A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett – az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése 

alapján - magyar nyelvből, mint idegen nyelvből tett érettségi vizsgát.) 

helyébe a következő rendelkezés lép:  

„10. A magyar nyelv és irodalom vizsgatárgy helyett – az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (5)-(6) 

bekezdése alapján – magyar mint idegen nyelv vizsgatárgyból tett érettségi vizsgát.”  

Változás: Kibővült a hivatkozás és változott a magyar mint idegen nyelv 

megfogalmazás. 

2. Az R1. 1. számú melléklet Az érettségi vizsga iratai és záradékai cím II. Záradékok 

alcíme a következő 16. ponttal egészül ki: 

 „16. Jelen érettségi bizonyítványt a vizsgázó által bemutatott, iskolai rendszerű 

nevelésben-oktatásban szerzett, államilag elismert szakképesítésről kiadott bizonyítvány 

figyelembevételével állították ki.”  

 

2. melléklet az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelethez 

2017. január 1-jén lép hatályba.   

Az R1. 1. számú melléklet Az érettségi vizsga iratai és záradékai cím II. Záradékok 

alcíme a következő 17. ponttal egészül ki: 

 „17. Jelen érettségi bizonyítvány szakmai érettségi végzettséget tanúsít, továbbá 

……… FEOR számú ….. munkakör betöltésére képesít.” 

 

3. melléklet az 5/2016. (I. 22.) Korm. rendelethez 

2017. január 1-jén lép hatályba.   

1. Az R1. 2. számú melléklet ELSŐ RÉSZ cím AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA VIZSGATÁRGYAI ÉS 

A VIZSGA FORMÁI alcímében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép: 

Változás: Két választható közismereti tárgy neve: 
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-(Rajz- és törölve) Vizuális kultúra 

- Nemzetiségi (kisebbségi törölve) népismeret 

 

Néhány szakmai ágazati érettségi vizsgatárgy (korábban választható szakmai 

előkészítő vizsgatárgy) esetében megszűnt a középszintű vizsga lehetősége: 

-  Egészségügyi alapismeretek 

- Szociális ismeretek 

- Pedagógia ismeretek (Korábban: Oktatási alapismeretek volt) 

- Gépészet (-ialap törölve)ismeretek 

- Informatika  (-i alap törölve)ismeretek 

- Könnyűipar (-i alap törölve)ismeretek 

- Faipar  (-i alap törölve)ismeretek 

- Nyomdaipar  (-i alap törölve)ismeretek 

- Közlekedés (alap törölve)ismeretek   (korábban: a., közlekedés üzemvitel                              

b., közlekedéstechnika) 

- Környezetvédelem(i)-vízgazdálkodás (-i alap törölve)ismeretek 

- Közgazdaság  (-i alap törölve)ismeretek (korábban: a., üzleti gazdaságtan, b., elméleti 

gazdaságtan) 

- Ügyvitel  (-i alap törölve)ismeretek 

- Kereskedelem (-i és marketing alap törölve)ismeretek 

- Vendéglátóipar ismeretek (korábban Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek) 

- Mezőgazdaság (-i alap törölve)ismeretek 

- Élelmiszeripar (-i alap törölve)ismeretek 

- Rendészet  (-i alap törölve)ismeretek 

 

A korábban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak közül eltűntek a következők: 

- Művelődési és kommunikációs alapismeretek 

- Elektronikai alapismeretek 

- Építészeti és építési alapismeretek 

 

 

Bevezetésre kerül 20 új szakmai ágazati érettségi vizsgatárgy (ld. táblázatban kék színű 

betűvel), valamint az ágazaton kívüli érettségi vizsgatárgyak kategóriája, benne 

8 új tárggyal, amelyekből emelt szintű vizsgázási lehetőség nyílik: 

- Egyházzenész ismeretek  

- Gyakorlatos színész ismeretek 

- Jazz-zenész ismeretek 

- Klasszikus zenész ismeretek 

- Népzenész ismeretek 

- Szórakoztató zenész ismeretek 

- Táncos ismeretek 
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- Artista ismeretek 
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A B C D E F 

  

A vizsgatárgy neve 

        

A vizsga részei 

középszinten emelt szinten 

Kötelező vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Nemzetiségi nyelv és 
irodalom 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Történelem írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Matematika írásbeli __ írásbeli szóbeli 

Élő idegen nyelv                           
vagy                                                                                                                                                             
latin nyelv 

írásbeli szóbeli 

írásbeli                          
1. olvasott szöveg 

értése               
2.nyelvhelyesség 
3. hallott szöveg 

értése                                
4. íráskészség 

írásbeli 

szóbeli 

Választható közismereti 
vizsgatárgyak  

Élő idegen nyelv írásbeli szóbeli 

írásbeli                          
1. olvasott szöveg 

értése               
2.nyelvhelyesség 
3. hallott szöveg 

értése                                
4. íráskészség  

szóbeli 

Fizika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Kémia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Biológia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Földrajz írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Ének-zene írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

(Rajz- és törölve) Vizuális 
kultúra 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Informatika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Testnevelés írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Filozófia írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Hittan írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Természettudomány írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Latin nyelv írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

 Emberismeret és etika írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Társadalomismeret írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

 Ember- és 
társadalomismeret, etika 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Dráma írásbeli 
szóbeli, 

gyakorlati 
írásbeli 

szóbeli, 
gyakorlati 

Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

írásbeli, 
gyakorlati 

_ írásbeli, gyakorlati szóbeli 
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Nemzetiségi (kisebbségi 
törölve) népismeret 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Célnyelvi civilizáció _ szóbeli írásbeli szóbeli 

Belügyi rendészeti 
ismeretek 

írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Katonai alapismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Utazás és turizmus írásbeli szóbeli _ _ 

Gazdasági ismeretek írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Judaisztika _ szóbeli _ szóbeli 

Bibliaismeret-Hit 
gyülekezete 

_ szóbeli írásbeli szóbeli 

Művészettörténet írásbeli szóbeli írásbeli szóbeli 

Népművészet _ szóbeli _ szóbeli 

Pszichológia írásbeli szóbeli _ _ 

Ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgyak 
(Korábban:Választható 
szakmai előkészítő 
vizsgatárgyak) 

Egészségügyi alapismeretek 
_                      

(volt 
írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Egészségügyi technika 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Szociális ismeretek 
_                      

(volt 
írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Pedagógia ismeretek 
(Korábban:Oktatási 
alapismeretek volt) 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Képző- és iparművészet 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Hang- film és 
színháztechnika ismeretek 
(új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Bányászat ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Épületgépészet ismeretek 
(új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Gépészet (alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Kohászat ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Villamosipar és elektronika 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 
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Távközlés ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ gyakorlati szóbeli 

Informatika  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
gyakorlati szóbeli 

Vegyipar  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

gyakorlati) 
írásbeli gyakorlati 

Vegyész ismeretek (új tárgy) _ _ írásbeli szóbeli 

Építőipar  ismeretek  (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Könnyűipar (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Faipar  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Nyomdaipar  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Közlekedésépítő ismeretek 
(új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Közlekedés (alap 
törölve)ismeretek           
(korábban: a., közlekedés 
üzemvitel b., 
közlekedéstechnika) 

_                                                                
(mindkettő-

höz volt 
írásbeli) 

_                                                                
(mindkettő-

höz volt 
írásbeli) 

írásbeli szóbeli 

Közlekedésgépész 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Környezetvédelem(i)-
vízgazdálkodás (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Közgazdaság  (-i alap 
törölve)ismeretek 
(korábban: a., üzleti 
gazdaságtan, b., elméleti 
gazdaságtan) 

_                                                                
(mindkettő-

höz volt 
írásbeli) 

_                                                                
(mindkettő-

höz volt 
írásbeli) 

írásbeli szóbeli 

Ügyvitel  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Kereskedelem (-i és 
marketing alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 
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Vendéglátóipar ismeretek 
(korábban Vendéglátás-
idegenforgalom 
alapismeretek) 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Turisztika ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Optika ismeretek (új tárgy) _ _ írásbeli szóbeli 

Szépészet ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Mezőgazdasági  gépész 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Erdészet és vadgazdálkodás 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Mezőgazdaság (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Kertészet- és parképítés 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Földmérés ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Élelmiszeripar (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Sport ismeretek (új tárgy) _ _ írásbeli szóbeli 

Rendészet  (-i alap 
törölve)ismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 
írásbeli szóbeli 

Korábban volt Művelődési 
és kommunikációs 
alapismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

_                                           
(volt írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

Korábban volt Elektronikai 
alapismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

_                                           
(volt írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

Korábban volt Építészeti és 
építési alapismeretek 

_                      
(volt 

írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

_                                           
(volt írásbeli) 

_                      
(volt 

szóbeli) 

Ágazaton kívüli szakmai 
érettségi vizsgatárgyak  

Egyházzenész ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Gyakorlatos színész 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Jazz-zenész ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Klasszikus zenész ismeretek 
(új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 



 
 

38 
 

 

(file:///C:/Users/El%C5%91ad%C3%A1s/Downloads/MK_16_009.pdf 

520-523. oldal és az azt követő oldalak) 

 

 

Népzenész ismeretek (új 
tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Szórakoztató zenész 
ismeretek (új tárgy) 

_ _ írásbeli szóbeli 

Táncos ismeretek (új tárgy) _ _ írásbeli szóbeli 

Artista ismeretek (új tárgy) _ _ írásbeli szóbeli 
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