Tanulói tájékoztató az érettségi vizsgákról
2017.
1., Érettségi vizsgadíj fizetésére vonatkozó információk (Oktatási Hivatal tájékoztatója)
Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány
megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói
jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és pótló vizsgája. Térítésmentes továbbá
a szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi
vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más
esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért
az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra
kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2017-ben 19 000 Ft).
Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell
fizetnie az Oktatási Hivatal számára (ez az összeg 2017-ben 32 000 Ft).
Ha jelentkező a középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű
vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés
esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.
A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.
A vizsgadíj befizetése történhet:
·
·

a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar
Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra,
hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési
költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank
aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a
költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az
átutalással járó összes költséget.
A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:
·
·
·
·

·

A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni
(ez az utalási mód olcsóbb):
· utalás devizaneme: EUR
· Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
· Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB
Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen
ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:
· Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000

·
·

Számlavezető bank („account with institution") SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent") SWIFT-BIC kódja:
MANEHUHB

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell
tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi
érettségi iktatószámot a jelentkezést rögzítő intézmény biztosítja a jelentkező számára.
A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a
jelentkezési laphoz az eredeti feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank
által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.
Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói
jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen
érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.

2., Bukott tanulók teendői:
- kérelem az igazgatóhoz címezve arról, hogy kéri az adott tárgyból (amelyből bukott) a
vizsgajelentkezés törlését, illetve a többi tárgy vizsgájának előrehozottá történő módosítását
- az előrehozott vizsgák eredményéről törzslapkivonatot kap
- augusztusban javítóvizsga az adott tantárgyból
- ha ez sikeres, akkor jelentkezés rendes érettségi vizsgára (legkorábban a 2016. október-novemberi
vizsgaidőszakra, jelentkezési határidő szeptember 5.)
3., Vizsgaidőpontok: (12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet) -Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

1.

A

B

C

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2. nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2017. május 5., 8.00

3. magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

2017. május 8., 8.00

4. matematika

matematika

2017. május 9., 8.00

5. történelem

történelem

2017. május 10., 8.00

6. angol nyelv

angol nyelv

2017. május 11., 8.00

7. német nyelv

német nyelv

2017. május 12., 8.00

8. informatika

–

2017. május 15., 8.00

9. latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2017. május 15., 14.00

10. biológia

biológia

2017. május 16., 8.00

11. társadalomismeret

–

2017. május 16., 14.00

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

2017. május 17., 8.00

informatika

2017. május 18., 8.00

12.

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

13. –

14. belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek

2017. május 18., 14.00

15. kémia

kémia

2017. május 19., 8.00

16. földrajz

földrajz

2017. május 19., 14.00

17. fizika

fizika

2017. május 22., 8.00

18. –

vizuális kultúra

2017. május 22., 14.00

19. francia nyelv

francia nyelv

2017. május 23., 8.00

20. –

filozófia

2017. május 23., 14.00

21. spanyol nyelv

spanyol nyelv

2017. május 24., 8.00

22. –

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

2017. május 24., 14.00

23. olasz nyelv

olasz nyelv

2017. május 25., 8.00

gazdasági ismeretek, katonai
24.
alapismeretek

katonai alapismeretek,
természettudomány,
pszichológia

2017. május 25., 14.00

orosz nyelv, egyéb, más
25. vizsganapon nem szereplő
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek

2017. május 26., 8.00

4. A 2017. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák
1.

A

B

C

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2. szóbeli vizsgák

–

2017. június 8–15.

3. –

szóbeli vizsgák

2017. június 19–30.

4., Vizsgák rövid jellemzése: Oktatási Hivatal tájékoztatója
Írásbeli vizsga
- érkezés ünneplő öltözetben a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel (7.30, illetve 13.30 perckor)
- személyazonosság igazolása: szig., útlevél, új típusú jogosítvány (ha az érettségi jelentkezés óta
bármilyen ott közölt adat megváltozott, a jegyzőnek haladéktalanul be kell jelenteni az új igazolvány
bemutatásával)
- segédeszközök Oktatási Hivatal tájékoztatója (1. számú melléklet): négyjegyű függvénytábla,
történelmi atlasz, idegen nyelvi szótár, földrajzi atlasz (nem lehet benne semmilyen kézi bejegyzés –
szabálytalanság!)
- írószerek: kék vagy fekete golyóstoll, ceruza csak a rajzok készítéséhez, körző, vonalzó, szögmérő
(tolltartó nélkül vihető be a vizsgaterembe!)
- zsebszámológép: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas
- mobiltelefon: kikapcsolva a gyülekező teremben, vagy a vizsgateremben a tanári asztalra helyezve
- enni, innivaló: pl. szőlőcukor, csoki, 0,5 liter ásványvíz (gépteremben szendvics nem fogyasztható)
- a felügyelőtanár névsort olvas a gyülekező teremben, majd együtt vonulnak a vizsgaterembe, ahol a
kijelölt helyet kell elfoglalni
Teendők a vizsga kezdetén
- személyazonosság igazolása, ülésrend elkészítése
- vizsgázók tájékoztatása, az erről szóló nyilatkozat aláíratása
- borítékok kiosztása, feliratozása (név, vizsgatárgy neve, vizsga szintje, vizsganap kelte)
- piszkozati, tisztázati lapok – szükség esetén kérhetők - ezen is fel kell tüntetni a nevet, a vizsgatárgy
nevét, szintjét és a vizsganap idejét
- feladatlap kiosztása, név felírása minden oldalára
- fontos tudnivalók elolvasása
- a vizsga megkezdése
Teendők a vizsga közben
- a vizsgateremből csak indokolt esetben, engedéllyel lehet kimenni, a feladatlap leadásával
- a távozás és visszaérkezés időpontjának feltüntetése a vizsgajegyzőkönyvön és a feladatlapon
Teendők több részből álló vizsga esetén
- a feladatlap üresen maradt részeinek kihúzása, a piszkozati lapok áthúzása, majd a tisztázati és
piszkozati lapok számára vonatkozó táblázat kitöltése után borítékba helyezve a pad szélére tenni, a
borítékot nem szabad lezárni
Teendők a vizsga végén
- piszkozati lapok áthúzása, vizsgadolgozat üresen maradt részeinek kihúzása
- a feladatlap címoldalán található, tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázatok kitöltése
(informatika vizsgánál a beadott fájlok listája)
- borítékba helyezve a pad szélére tenni, a borítékot nem szabad lezárni, majd csendben várni, hogy a
felügyelő tanár ellenőrzésre átvegye a borítékot
- ha az ellenőrzés mindent rendben talál, boríték lezárása, az „Egy teremben vizsgázók listájának”
aláírása, távozás a vizsgára kijelölt épületrészből a többi vizsgázó zavarása nélkül
Vizsga megszakítása: Oktatási Hivatal tájékoztatója
-Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak
egy vizsgázónak.
- Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné,
kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell. Az
igazgató engedélye alapján a vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet.

- Ha a vizsgázó a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné, az adott
vizsgatárgyból vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.
Szabálytalanság: Oktatási Hivatal tájékoztatója
(Pl. a vizsgázó meg nem engedett segédeszközt használ, vét a magatartási szabályok ellen)
Ha a felügyelő tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja,
hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a
vizsgázónak, aki folytathatja az írásbeli vizsgát.
A vizsga befejezését követően szabálytalanságról jegyzőkönyv készül, melyet a felügyelő tanár, az
igazgató és a vizsgázó ír alá. A vizsgázó külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.
A szabálytalanság elbírálására a vizsgabizottság jogosult, amely az előzetes értekezleten szükség
esetén az érintetteket meghallgatja.
Ha a vizsgázó szabálytalanságot követ el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának
mérlegelésével a következő döntéseket hozhatja:
a) A vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és az
érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt.
b) Az adott vizsgatárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja.
A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni
jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.
Megtekintés
-A feladatsorok a javítási-értékelési útmutatókkal együtt, a vizsgát követő napon kerülnek fel az
Oktatási Hivatal honlapjára – www.oktatas.hu – a reggel 8 órakor kezdődő vizsgák esetében a
kérdéses vizsga másnapján reggel 8 órakor, a 14 órakor kezdődő vizsgák esetében az adott vizsgát
követő nap 14 órakor.
- A dolgozatok megtekintése: 2017. június 6-án (kedden) 8-16 óráig
- Mindenképpen javasolt a megtekintés, pontok átszámolása, jegyzetek vagy elektronikus úton másolat
készíthető,
- Aki ezen a napon nem jön el megtekintésre, máskor nem lesz alkalma, mert átadjuk a dolgozatokat a
vizsgabizottság elnökének.
Észrevétel
- kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetében
tehető
- a megtekintést követő első munkanap végéig, azaz 2017. június 7. 16 óráig az igazgatónak címezve
- az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási
kérelmet előterjeszteni, az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő
Szóbeli vizsgák
- első nap: tájékoztató értekezlet 8:00 órától, itt történik a középszintű írásbeli eredmények kihirdetése,
vizsgabeosztás megismerése
- a vizsgabizottsághoz beosztott valamennyi tanuló részvétele kötelező!
- érkezés az iskolába 7:30-ra
- utolsó nap: eredményhirdető értekezlet, a vizsgabizottsághoz beosztott valamennyi tanuló
részvétele kötelező!
- itt történik a bizonyítványok, törzslapkivonatok ünnepélyes átadása, vizsgaelnök értékelése
- időpontja csak tájékoztató jellegű, a vizsganap végét, majd a bizonyítványok kiosztását türelemmel
kell várni
- a vizsgabizottság előtti valamennyi megjelenés esetén ünnepélyes öltözet viselése kötelező (fehér
blúz, sötét hosszú alj, fiúknál öltöny, nyakkendő, illetve az egységes ballagási öltözet)
- udvarias, tisztelettudó viselkedés

Konzultációk ütemezése
- elérhető az osztályfőnöknél, a honlapon, illetve a hirdetőtáblákon
- a konzultációkon való részvétel saját érdeketekben erősen ajánlott
- akkor igazán hasznos, ha a tanulást is mellé teszitek, hiszen akkor konkrét tanácsokat tudtok kérni a
felkészülésetek elősegítésére

Miért fontos, hogy rendesen felkészüljetek?
- az elégséges minimumszintje: 25%
- külön-külön mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgarészen el kell érni a minimálisan előírt, 12%-os
teljesítményt, különben elégtelen lesz a vizsga minősítése
- a szóbeli vizsga alapján alkot véleményt az elnök az iskoláról, az itt folyó munkáról, a szaktanárt is
ez alapján ítéli meg
- felvételi pontok számítása
- bár az első javítóvizsga még ingyenes, de ha valaki elégedetlen az eredményével, az ismétlő vizsga,
illetve a második, vagy további javító vizsga középszinten 17000 Ft-ba kerül az idén.

