
A SZÓBELI VIZSGA MENETE 
 
Kivonat az érettségi vizsgáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletből 
 
33. § (2) A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgabizottság elnöke tájékoztató értekezletet tart, amelyen ismerteti a 
vizsgázókkal a vizsgabizottság őket érintő döntéseit, az írásbeli vizsgán elért eredményeket, a szóbeli vizsgával kapcsolatos 
tudnivalókat, az érettségi vizsgát követő eredményhirdetés helyét és idejét, átadja a vizsgabizottság által hozott határozatokat, 
és ismerteti a vizsgabizottság döntése elleni jogorvoslat lehetőségét. 
 
34. § (1) A szóbeli vizsga – beleértve a tételhúzást is – reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizennyolc óráig 
tarthat. 
(2) A vizsgázónak legalább harminc perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, mint amely időpontban az a 
vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe beosztották. 
 
35. § (1) A szóbeli vizsga nyilvánosságát a vizsgabizottság elnöke hivatalból vagy kérelemre korlátozhatja, illetve zárhatja ki. 
Ki kell zárni a nyilvánosságot, ha azt a vizsgázó érdeke indokolja.  
(2) Minden vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – vizsgatárgyanként harminc perc gondolkodási időt kell biztosítani a 
felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 
(3) Egy-egy vizsgatárgyból a feleltetés időtartama – ha e szabályzat másképp nem rendelkezik – középszintű vizsga esetén 
tizenöt percnél több nem lehet. 
(4) Az egyes vizsgatárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgaszervező intézmény gondoskodik. 
(5) A vizsgázók a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 
 
36. § (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. 
(2) A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól 
segítséget kaphat.  
 (4) A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek fel, ha meggyőződtek arról, hogy a 
vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel kifejtésében elakadt, illetve súlyosan tévedett. A vizsgázó a tétel kifejtésében 
akkor szakítható félbe, ha súlyosan tévedett, vagy a rendelkezésre álló idő letelt. 
(5)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. Ha a vizsgázó a póttétel húzásától elzárkózik, 
ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 
(6) Ha vizsgázó a feleletet befejezte, a következő vizsgatárgyból történő tételhúzás előtt, szükség esetén a vizsgahelyiséget 
rövid időre elhagyhatja. 
 
37. § (2) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teszi le, a vizsgatétel kihúzása után, külön helyiségben, felügyelő tanár mellett 
készíti el dolgozatát. A dolgozat elkészítésére középszintű vizsga esetén harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a 
vizsgázó vagy a vizsgázó kérésére a kérdező tanár felolvassa. 
(3) Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarész helyett szóbeli vizsgát tegyen, két 
vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. 
A vizsgázó kérésére a második tétel kihúzása előtt legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. A vizsgázó a pihenőidő alatt a 
vizsgatermet nem hagyhatja el.  
 
38. § (1) Ha a vizsgázó befejezte a tétel kifejtését, a kérdező tanár rávezeti az általa javasolt értékelést az osztályozó ívre. 
 
39. § (1) Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el (pl. társának segítséget nyújt, vagy társa segítségét veszi 
igénybe, meg nem engedett eszközt használ), vagy a vizsga rendjét zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, 
hogy a szóbeli vizsgát befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének megzavarását, a vizsgabizottság 
megállapítja, az elért eredményt megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni. 
(2) Az igazgató a szóbeli vizsga szünetében vagy a befejezését követően haladéktalanul részletes jegyzőkönyvet készít a 
szabálytalanság elkövetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a meghallgatottak nyilatkozatát, minden olyan eseményt, 
körülményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. A jegyzőkönyvet vizsgabizottság elnöke és 
jegyzője, továbbá az, akit meghallgattak, írja alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 
 
40. § (1) Ha a vizsgázó fel nem róható okból a szóbeli vizsgán nem jelenik meg, vagy a vizsga helyszínéről engedéllyel 
eltávozik, illetve a megkezdett vizsgát engedéllyel nem fejezi be, a szóbeli vizsgát – ha erre lehetőség van – az igazgató 
engedélyével az adott vizsganapon vagy az adott vizsgaidőszak másik vizsganapján megismételheti, illetve ha erre nincs mód, 
másik vizsgaidőszakban, pótló vizsgát tehet. 



(2) Ha a vizsgázó a szóbeli vizsgáról felróható okból távol marad, vagy a vizsga helyszínéről engedély nélkül eltávozik, illetve 
a megkezdett vizsgát engedély nélkül nem fejezi be, azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből nem tett szóbeli vizsgát, másik 
vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet. 
(3) E § alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, 
amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 
 
42. § (1) A szóbeli érettségi vizsga befejezése után, legkésőbb az azt követő munkanapon 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. 
(2) A záróértekezleten a vizsgabizottság megtárgyalja a szóbeli vizsgán elkövetett szabálytalanságot. A szabálytalanság 
elbírálására és a döntéshozatalra a vizsgaszabályzatnak az írásbeli vizsgán elkövetett szabálytalanság kivizsgálására vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni [29. § (2)–(4) bek.]. 
 
44. § (1) Az érettségi vizsga eredményét, a vizsgabizottság még nem ismertetett döntéseit a vizsgázók és a vizsgabizottság 
tagjai jelenlétében az elnök az eredményhirdető értekezleten ismerteti. Az eredmény kihirdetése nyilvános. A vizsgabizottság 
elnöke a vizsgaeredmények kihirdetése előtt röviden értékeli az érettségi vizsgát. 
(2) Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések elleni jogorvoslatra rendelkezésre álló időt az 
értekezletet követő első munkanaptól kell számítani. 
 
45. § (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. 
 
48. § (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. 
 
59. § (1) A vizsgázó, a kiskorú vizsgázó szülője a vizsgabizottság döntése ellen a köznevelésről szóló törvény 38. §-ának (7) 
bekezdésében szabályozott törvényességi kérelmet – a kormányhivatalnak, a kormányhivatal által működtetett vizsgabizottság 
esetén a Hivatalnak címezve – az igazgatónak nyújthatja be. 
 
14. § (2) A megbízás az erről szóló okirat átvételének napjától – a vizsga jegyzőjének kivételével – az érettségi vizsga 
eredményének kihirdetését követően a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő végéig, ha a vizsgabizottság döntése ellen 
fellebbezést nyújtottak be, a jogerős döntésnek megfelelő intézkedés megtételét követő munkanap végéig tart. A 
vizsgabizottság jegyzőjének megbízása az érettségi vizsga iratainak irattárba történő elhelyezésének napján, a munkaidő 
lejártával szűnik meg (a továbbiakban: a vizsgabizottság működési ideje).  
 
A VIZSGÁN ELVÁRT TOVÁBBI KÖVETELMÉNYEK: 
 
• Szigorúan ragaszkodni kell a vizsgabizottság által elfogadott időbeosztáshoz, legkésőbb fél órával a vizsgázó 

számára kijelölt időpont előtt a felkészülő helyiségben kell tartózkodni 
• A vizsgateremben az ülésrendet a vizsgabizottság határozza meg. 
• A vizsga minden pillanatában kulturált, udvarias viselkedést kell tanúsítani. 
• Kulturált megjelenés kötelező a nyitó értekezlet, a szóbeli és az eredményhirdető értekezlet napján: (Öltöny, 

fehér ing, nyakkendő, ill. fehér blúz, szoknya, blézer. A cipő ne sportcipő legyen.) 
• Mobil telefon, vagy bármely más elektronikus eszköz használata szigorúan tilos a szóbeli alatt is. 
• A felkészülő helyiség és az iskola egyéb helyiségeinek rendeltetésszerű használatáért, tisztaságáért is fegyelmi 

felelősség terheli a tanulót, legkésőbb az érettségi vizsga eredményének kihirdetését követő negyedik 
munkanapig. 

• Táskákat, csomagokat, felesleges ruhadarabokat a felkészülő helyiségben kell hagyni. 
• A vizsgaterembe csak tollakat, ceruzát lehet behozni. 
• Tilos a vizsgát a felkészülő helyiségekben, a folyosón, egyéb helyeken. zajongással, fegyelmezetlen 

viselkedéssel zavarni. 
• Dohányozni az iskola egész területén a vizsga alatt is tilos. 
 


