
Tájékoztató az érettségi vizsgák lebonyolításáról a 167/2021. 

(IV.9.) Kormányrendelet alapján 

 

Általános szabályok: 

 

 Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei  - a TESTNEVELÉS 

kivételével – a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. 

 Az érettségi vizsga eredményét a megszervezett vizsgarészeken nyújtott teljesítmény alapján 

százalékos formában, egész szám meghatározásával kell megállapítani. 

 Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi 

CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes érték ű, sikeres érettségi vizsgának kell tekinteni. 

  a megfelelő fokú és típusú nyelvvizsga-egyenérték űséget  szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül 

meg kell állapítani  

 bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, ha a vizsgázó írásbeli 

teljesítménye elérte a tizenkettő százalékot, de nem érte el a huszonöt százalékot, 

a Vizsgaszabályzat 41. § (2) bekezdése szerint szóbeli vizsgát tehet. 

 Testnevelés vizsgatárgyból közép- és emelt szinten is szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni.  

 A testnevelés vizsgatárgyból a gyakorlati vizsgarészt az úszás, valamint a küzdősport, 

önvédelem gyakorlatainak elhagyásával kell megtartani, így a középszintű gyakorlati 

vizsgán  a maximálisan szerezhető pontszám 90 pont, emelt szintű gyakorlati vizsgán a 

maximálisan szerezhető pontszám 80 pont. 

 Vizuális kultúra vizsgatárgyból tett középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát az írásbeli 

vizsgarész alapján, gyakorlati vizsgarész nélkül kell megállapítani.  

 Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú 

melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a vizsgajelentkezését 

törölni kell. 

 



Az írásbeli érettségi vizsgákat 2021. május 3. és 2021. május 25. között kell 

lebonyolítani, a táblázatban jelölt ütemezés szerint: 

 

 
Emelt szintű írásbeli 

érettségi vizsga 
Középszintű érettségi 

írásbeli vizsga 
Időpont 

1.   magyar nyelv és irodalom   magyar nyelv és irodalom  2021. május 3., 9.00  

2.   matematika   matematika   2021. május 4., 9.00  

3.   történelem   történelem   2021. május 5., 9.00  

4.   angol nyelv   angol nyelv   2021. május 6., 9.00  

5.   német nyelv   német nyelv   2021. május 7., 9.00  

6.   kémia   kémia   2021. május 11., 8.00  

7.   földrajz   földrajz   2021. május 11.,14.00  

8.   ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak  

 ágazati szakmai 

vizsgatárgyak, ágazaton belüli 

specializáció szakmai 

vizsgatárgyak  

 2021. május 12., 8.00  

9.   biológia   biológia   2021. május 13., 8.00  

10.   társadalomismeret   -   2021. május 13., 14.00  

11.   -   informatika   2021. május 14., 8.00  

12.   ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek  
 ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek  
 2021. május 14., 14.00  

13.   informatika   -   2021. május 17., 8.00  

14.   fizika   fizika   2021. május 18., 8.00  

15.   mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma  
 mozgóképkultúra és 

médiaismeret, dráma  
 2021. május 20., 14.00  

16.   orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek  

 orosz nyelv, egyéb, más 

vizsganapon nem szereplő 

nyelvek  
 2021. május 21., 8.00  

17.   gazdasági ismeretek, katonai 

alapismeretek  
 katonai alapismeretek, 

természettudomány, 

pszichológia  
 2021. május 21., 14.00  

 

A VIZSGÁK MEGKEZDÉSE ELŐTT A BELÉPTETÉSI TERVBEN MEGJELÖLT 

IDŐSÁVBAN ÉS BEJÁRATON KELL MEGJELENNI. 

Az írásbeli vizsga biztonságos lebonyolítása érdekében betartandó szabályok 

az Oktatási Hivatal tájékoztatója alapján: 

A vizsgák lebonyolítása során fokozott figyelmet kell fordítani a biztonságra a vizsgázók és 

pedagógusok egészségének védelmére, ezért a következő tudnivalókról tájékoztatjuk a 

vizsgázókat, illetve a szabályok betartására kérjük az érintetteket: 

 az írásbeli vizsga során egy teremben a felügyelő tanáron kívül legfeljebb 10 fő lehet, 

akik között biztosítani kell a  legalább 1,5-2 méteres távolságot 



 a vizsgára való érkezéskor, a vizsga közben és a vizsga végeztével a tanulók 

csoportosulása nem engedélyezett  

 a vizsgák megkezdése előtt a vizsgázók sem az épületben, sem annak közelében nem 

csoportosulhatnak, a belépést követően a legrövidebb úton és idő alatt foglalják el 

helyüket a vizsgateremben 

 az érintettek biztonsága érdekében a vizsgázókon és pedagógusokon kívül egyéb 

személy az intézmény területén nem tartózkodhat, kísérők nem léphetnek be sem az 

épületbe, sem az iskola udvarára 

 belépéskor mindenki számára kötelező a kézfertőtlenítés és a testhőmérséklet 

mérése, amely minden beléptető ponton biztosítva lesz 

 a belépéskor és a közösségi tereken kötelező a védőmaszk viselése, a vizsga alatt a 

jelenlévők biztonsága érdekében a felügyelő tanároknak kötelező, a vizsgázóknak 

ajánlott a maszk viselése.  

 a vizsgadolgozat egyenkénti leadása után a vizsgázók nem csoportosulhatnak, a 

legrövidebb úton és idő alatt hagyják el a vizsga helyszínét, épületét 

 a vizsga során indokolt esetben a megfelelő szabályok betartásával elhagyható a 

vizsgaterem  

 a vizsgatermeket minden nap, a mosdókat folyamatosan fertőtlenítik  

 a járványügyi szakemberek álláspontja alapján papíron, azaz a feladatlapon, 

vizsgadolgozatokon 24 óra elteltével a vírus nem marad fertőzőképes, ez az idő a 

feladatlapok bontásáig eltelik, így azok garantáltan mentesek lesznek a vírustól 

 a vizsgázók elektronikus úton a KRÉTA rendszerben vizsgabehívót kaptak, amelyben 

megtalálható valamennyi vizsga pontos helyszíne, a kijelölt vizsgaterem is (amely az 

egyes vizsganapokon eltérő lehet), ezért kérjük figyelmesen tanulmányozni, mert a 

beléptetés eszerint történik. 

Az érettségi vizsgával kapcsolatos egyéb határidők: 

• Közép- és emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintése: 2021. május 31. – 

június 1. – az ütemezésről az osztályfőnökök adnak majd tájékoztatást. 

• A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 2021. 

június 2. 16.00. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

• A középszintű szóbeli vizsgák lebonyolítása: 2021. június 14-22. 

 



Az érettségi vizsga során használható segédeszközök 

Az írásbeli vizsgán helyesírási szótárt, illetve CD-lejátszót az intézmény biztosít, minden más 

használható segédeszközről a VIZSGÁZÓ köteles gondoskodni, mindenki csak a saját 

eszközét használhatja az alábbi táblázat szerint: 

VIZSGATÁRGY írásbeli  vizsga 

Matematika  
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is)  

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép,  

körző, vonalzó, szögmérő  

Történelem  
kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz  

Idegen nyelv   nyomtatott szótár (csak a IV. részhez: Íráskészség)  

Biológia  szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

Fizika  
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is),  

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

Földrajz  
középiskolai földrajz atlasz,  

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép,  

körző és vonalzó  

Informatika  vonalzó 

Kémia  
függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is) periódusos rendszerrel,  

szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

 

A segédeszközökön kívül mindenki hozzon magával: 

• vizsgabehívót 

• személyazonításra alkalmas iratot (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) 

• íróeszközt, 2-3 darab kék színű tollat  

• papír zsebkendőt 

• enni-, innivalót (javasolt étcsokoládé, szőlőcukor, ásványvíz) 

Minden tanulónak jó felkészülést és sikeres vizsgázást kívánunk! 

Iskolavezetés 


