
 

Érettségi vizsgával kapcsolatos fontos információk: 

a Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete alapján 

 

 Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei ebben a vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. 

 

 Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát: 

 

- ha a vizsgázó az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – 

döntése alapján az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet 

- ha a vizsgázó bármely vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga során elérte a 12 %-ot, de nem érte el 

a 25 %-ot, a vizsgaszabályzat 41.§ (2) a vizsgatárgy részletes követelményeiben meghatározott módon 

szóbeli vizsgát tehet. 

- A testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsgát kell szervezni. 

 

 Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell 

tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell. 

 

 A vizsgázónak a vizsgák megkezdése előtt legalább 30 perccel meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 

 

 A vizsgázó a vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket: 

- személyazonosság igazolására alkalmas igazolványt 

- írásbeli vizsgára az adott vizsgatárgyra vonatkozó vizsgaszabályzat által megengedett segédeszközöket 

 

 Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta befejezni a tanulmányait, az adott vizsgaidőszakban 

rendes, javító és pótló érettségi vizsgát nem tehet. A tanuló kérelmére a rendes érettségi 

vizsgajelentkezéseket előrehozott érettségi vizsgajelentkezésre kell változtatni bármely érettségi 

vizsgatárgyból, amelyből jogosult érettségi vizsgát tenni. Azokat a vizsgajelentkezéseket (beleértve a javító és 

pótló vizsgákat) amelyre a tanuló nem jogosult, törölni kell. 

 

 Az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az 

érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Tehát az 

érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt 

nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból sem – az érettségi vizsgáit. 

  

 A közép - és emelt szintű írásbeli vizsgadolgozatok megtekintésének  időpontja:  

2021. május 31 - 12. R osztály/Rendész vizsgabizottság 

2021. június 1. - 12. AgP és 12.S osztály/Agrár és Sport vizsgabizottság      

 

A vizsgadolgozat értékelésére vonatkozó észrevétel benyújtásának határideje: 

2021. június 2.        16.00 óra.  

 

 További részletes információk olvashatók az Oktatási Hivatal honlapján a   

Tájékoztató a 2021. május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban érvényes speciális szabályokról címszó alatt: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/taj_2021_majus_junius_erettsegi_spec_szabalyokrol?printM

ode=true 

 


