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A késés vagy a vizsga megszakításának következményeiről 
- A vizsgázó fél órával a vizsga hivatalos kezdési ideje előtt köteles megjelenni: az írásbeli vizsgák kezdési időpontja általában ½ 8. 
- Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, egyidejűleg csak egy vizsgázónak. 
- Ha a vizsgázó a vizsgáról saját hibájából távol marad, elkésik, vagy engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott 

vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, csak a következő vizsgaidőszakban tehet javítóvizsgát. 
- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról nem a saját hibájából távol marad, elkésik, engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott 

vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Engedéllyel való távozás esetén a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 
válaszokat értékelni kell. Ebben az esetben igazgatói engedéllyel pótló vizsgát tehet. 

Az írásbeli vizsga folyamatáról 
- A vizsgázó a számára kijelölt teremben csak azt a helyet foglalhatja el, melyet a felügyelő tanár neki meghatároz. 
- A vizsgázó csak a felügyelő tanár engedélyével hagyhatja el a számára kijelölt helyet. 
- A vizsgázó a diákigazolványát, személyi igazolványát köteles magával hozni és személyi azonosságát ezekkel igazolni. 
- A vizsgázó az igazgató megbízottjától a feladatlapokat, borítékot átveszi, azokat a megfelelő feliratozással ellátja. 
- Abban az esetben, ha az írásbeli vizsgarész több feladatlapból vagy dolgozatrészből áll (pl. idegen nyelv, matematika), az egyes dolgozatrészek 

megoldására adható idő lejártával a vizsgázó a dolgozatrészt átadja a felügyelő tanárnak. Az első dolgozatrész esetében a feladatlapokat borítékba 
kell helyezni, amit azonban lezárni tilos! 

- A megoldási idő leteltével a vizsgázó a piszkozatot és a feladatlap üresen maradt részeit áthúzza, valamint a pótlapokra és a piszkozati lapokra 
vonatkozó táblázatot kitölti, majd (az első rész esetében a borítékba helyezve) a tanulói asztal tanár által elérhető szélső oldalára helyezi. A 
felügyelő tanár kiosztja a következő dolgozatrész feladatlapjait, majd összeszedi az előző dolgozatrész feladatlapjait, utána ellenőrzi, hogy a 
vizsgázó feltüntette-e a borítékon saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét, valamint ellenőrzi az esetleges vizsgatárgy-
specifikus információk meglétét a dolgozatrészeken. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon és a pótlapokon is 
feltüntette-e a saját nevét. 

- A borítékot a vizsga befejezése előtt tilos lezárni, és úgy kell a tanári asztalra tenni, hogy az biztosítsa a következő dolgozatrész zökkenőmentes 
elhelyezését. 

- Ha az írásbeli egyetlen feladatlapból illetve dolgozatrészből áll, a rendelkezésre álló idő letelte után a felügyelő tanár a tanuló által borítékba 
helyezett dolgozatokat beszedi. A vizsgázóval közösen ellenőrzi, a tisztázati és piszkozati lapokat tartalmazó táblázatba beírt adatok helyességét. 
Ellenőrzi, hogy a vizsgázó a borítékon feltüntette-e saját nevét, a vizsgatárgy nevét és szintjét, a vizsganap keltét, valamint az esetleges tantárgy-
specifikus információkat a dolgozatrészeken. Továbbá a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy a vizsgázó a feladatlapon is feltüntette-e a saját 
nevét.  

- A felügyelő tanár egyszerre csak egy beadott dolgozatot ellenőrizhet, ezen idő alatt a többieknek csendben a helyükön kell várakozni. 
- A következő vizsgázó csak a felügyelő tanár felszólítására hagyhatja el a számára kijelölt helyet, és kezdheti meg a dolgozata leadását. 
- A vizsga végén a felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében a borítékot leragasztja, majd a vizsgázó távozik a teremből, és a vizsga céljára elkülönített 

folyosóról valamint épületrészből. 
A dolgozatok megtekintésének lehetőségéről 

- Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és a javítási 
útmutatót a vizsgázó, a vizsgabizottság elnökéhez történő megküldés előtt, az iskola képviselőjének jelenlétében, az adott tárgyat tanító tanár 
munkaközösségi helyiségében 2017. június 6-én 8 és 16 óra között megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és az 
értékelésre észrevételt tehet. 

- A vizsgázó kérésére a saját vizsgadolgozatáról másolatot kell készíteni. A másolat elkészítésével kapcsolatos költségeket – az igazgató rendelkezése 
szerint – a vizsgázónak meg kell térítenie.  

- A vizsgázó a szaktanári értékelésre vonatkozó esetleges észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – adhatja be az iskola 
igazgatójának. 

- Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül a vizsgázó igazolási kérelmet terjeszthet elő, és leadhatja 
észrevételeit. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. 

- Észrevétel kizárólag jogsértés, az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás, vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető. 
Szabálytalanságok, jogorvoslati lehetőségek 

- Szabálytalanságnak minősül az érettségi vizsgára vonatkozó szabályok megszegése. (Pl. mobiltelefon használata, fegyelmezetlenség, a vizsga 
zavarása, meg nem engedett segédeszközök használata, a vizsgázó számára kijelölt hely vagy terem engedély nélküli elhagyása, egymással való 
beszélgetés, bármilyen tárgy, eszköz, élelmiszer egymásnak való átadása, stb.) 

- Amennyiben a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó vizsgadolgozatát, ráírja, az elvétel pontos idejét, és hogy milyen 
szabálytalanságot észlelt, továbbá aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát. A szabálytalanság megtörténtéről a 
folyosóügyeletes segítségével értesíti az intézmény igazgatóját. 

- Az igazgató az írásbeli vizsgát követően haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést. Megállapításait a vizsgázó jelenlétében részletes jegyzőkönyvbe 
foglalja. A vizsgázó különvéleményét rávezetheti a jegyzőkönyvre. 

- A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult. A vizsgabizottság – amennyiben a rendelkezésre álló iratok alapján dönteni nem tud – az 
előzetes értekezleten a felügyelő tanárt, a vizsgázót, illetve az egyéb érdekelteket meghallgatja. Ebben az esetben a felügyelő tanár az előzetes 
értekezleten köteles megjelenni, és ott a szabálytalanság pontos körülményeiről tájékoztatni a vizsgabizottságot. 

- A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslat lehetőségét határozatba kell foglalni 
- 2011. évi CXC. törvény 38 § (7): ” Az érettségi vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a szülő, a 

tanuló - a döntést követő öt napon belül - jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be a kormányhivatalhoz. …  A fellebbezést a 
kormányhivatal, a hivatal három munkanapon belül bírálja el. Eljárására az (1) és (3)-(6) bekezdést, valamint a 39. § (4) bekezdését kell 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztő, igazolásnak helye nincs.” 

A szabálytalanságról és annak következményeiről 
- Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja: 

*  A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül  
      hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. 
*  Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 
*  A vizsgázót valamennyi vizsgatárgyból javítóvizsgára utasítja. 

 



Segédeszközök lehetnek: 
- Magyar nyelv és irodalom: Magyar helyesírási szótár, melyet a vizsgáztató intézmény biztosít vizsgacsoportonként minimum 4 példányban 
- Matematika: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, 

továbbá körző, vonalzó, szögmérő, melyeket a vizsgázónak kell hoznia. 
- Történelem: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi 

atlasz és a 2015/2016. tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok vizsgázónak kell hoznia, továbbá Magyar helyesírási 
szótár, melyet a vizsgáztató intézmény biztosít vizsgacsoportonként minimum 3 példányban 

- Idegen nyelv: CD-lejátszó a 3. részhez (Hallott szöveg értése), melyet a vizsgáztató intézmény biztosít, valamint csak az íráskészség dolgozatrészhez 
(4. rész) nyomtatott szótárak, melyeket a vizsgázónak kell hoznia. 

- Földrajz: középiskolai földrajz atlasz, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző és vonalzó, ezeket a 
vizsgázónak kell hoznia, és csak a második vizsgarészben használhatók 

- Fizika: bármilyen négyjegyű függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), valamint szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 
zsebszámológép, melyeket a vizsgázónak kell hoznia. 

- Informatika: számítógép a megfelelő szoftverekkel amit a vizsgáztató intézmény biztosít. Személyi feltétel a vizsgáztató intézmény részéről: 
rendszergazda. Vonalzót a vizsgázónak kell hoznia. 

- Biológia: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép vizsgázónak kell hoznia 
- Villamosipar és elektronika ismeretek: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, sablonok, vonalzók, melyet a 

vizsgázónak kell hoznia 
- Gépészet ismeretek: internetelérés nélküli számítógép, megfelelő szoftverekkel, forrás fájlok vizsgáztató intézmény biztosít, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzók, melyeket a vizsgázónak kell hoznia 
- Informatika ismeretek: internetelérés nélküli számítógép, megfelelő szoftverekkel, forrás fájlok, a vizsgáztató intézmény biztosít. Személyi feltétel: 

rendszergazda. Vonalzók, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép a vizsgázónak kell hoznia. 
A segédeszközök használatáról 

- Íróeszközökről és segédeszközökről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán 
íróeszközként kék vagy fekete golyóstoll használható, csak a rajz készíthető ceruzával. 

- A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni. 
Az egyes vizsgatárgyak írásbelijének időszerkezete, valamint ellenőrzési, jelölési feladatok 

- Magyar nyelv és irodalom: 240 perc, két független feladatsor; 90 perc után az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a másodikat, melynek 
időtartama: 150 perc. Mindkét feladaton ellenőrizni kell, hogy beírta-e a vizsgázó a nem választott feladat sorszámát. 

- Matematika: 180 perc, két független feladatsor; 45 perc után az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a másodikat, melynek időtartama 135 perc. 
A második rész feladatlapján ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó beírta-e a nem választott feladat sorszámát. 

- Angol és német nyelv: 180 perc, négy független feladatsor egyenkénti kiosztással: 1. Olvasott szöveg értése 60 perc, 2. Nyelvhelyesség 30 perc, 3. 
Hallott szöveg értése 30 perc, 4. Íráskészség 60 perc; mindegyik feladatlapot be kell szedni az idő lejárta után. A II. rész után 15 perc szünetet kell 
tartani, de ezalatt a folyosót tilos elhagyni! 

- Történelem: 180 perc, összefüggő; és ellenőrizni kell, hogy a szöveges (kifejtendő) feladatokban vizsgázó egyértelműen jelölte-e a választását. 
- Fizika: 120 perc, összefüggő; a feladatlapon ellenőrizni kell, hogy a vizsgázó beírta-e a választott feladat sorszámát. 
- Földrajz: 120 perc, két független feladatsor; 20 perc után az elsőt be kell szedni, ezután lehet kiosztani a másodikat, melynek időtartama 100 perc. 
- Biológia: 120 perc egy összefüggő feladatsor. 
- Informatika: 180 perc egy összefüggő feladatsor. 
- Villamosipar és elektronika ismeretek: két független feladatsor egyenkénti kiosztással: 60, 120 perc. 
- Informatika ismeretek és gépészet ismeretek: 180 perc; összefüggő. 

Az érettségi vizsgára vonatkozó legfontosabb törvények, rendeletek: 
2011. évi CXC. törvény; 100/1997.(VI.13.) Korm. rend.; 40/2002.(V.24.) OM rend.;  121/2013. (IV. 26.) Korm. rend.; 48/2012. (XII. 12.) EMMI 
rendelet. 

Interneten elérhető információk:  
www.nefmi.gov.hu; www.oktatas.hu; www.felvi.hu; www.wm-iskola.hu 

KÜLÖN ISKOLAI SZABÁLYOZÁSOK 
1. A mobiltelefonokat és egyéb elektronikus eszközöket kikapcsolva ki kell tenni a tanári asztalra. 
2. Az írásbeli érettségi alatt dohányozni és emiatt a kijelölt folyosórészt, épületrészt elhagyni tilos! 
3. Ha vécézés miatt, vagy egyéb okból elhagytuk a vizsgatermet, igyekezni kell a legrövidebb időn belül visszatérni. 
4. Csak azt a WC-t lehet használni, amelyet a folyosóügyeletes kijelöl. 
5. Minden piszkozati lap tetejére rá kell írni a szabályzatban meghatározottakon túl nyomtatott nagybetűkkel azt a szót is, hogy PISZKOZAT. 
6. Az érettségin csak a szükséges és előírt eszközök használhatók: íróeszközök, szöveggyűjtemény, sorvezető, eszközök a szerkesztéshez, 

függvénytáblázat, egyszerű, az alapműveletek elvégzésére alkalmas számológép (ami nem lehet telefonba épített vagy programozható). 
7. Táskákat, csomagokat, felesleges ruhadarabokat ki kell rakni az ajtó vagy a hátsó fal mellé. 
8. Az asztalra csak a dolgozat megírásához szükséges eszközök rakhatók ki. 
9. Egy palack ital, egy adag szendvics vagy édesség csak az étkezés idejére vehető elő, annak befejeztével vissza kell rakni a kijelölt helyre. 
10. A vizsga alatt tilos bármilyen videó- vagy hanglejátszót, elektronikus eszközt (pl. MP3) használni, azokat kikapcsolva ki kell tenni a tanári asztalra 
11. Piszkozati lapokat csak akkor feliratozzuk, ha használni akarjuk 
12. A rendelkezésre álló időt használjuk fel, minden munkánkat többször is ellenőrizzünk. 

  

http://www.nefmi.gov.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.wm-iskola.hu/
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