
Kedves Érettségizők! 

Az érettségivel kapcsolatos minden értesítést elektronikusan az E-krétában küldünk ki, 

illetve felteszünk az iskola honlapjára, ezért kérjük, azt folyamatosan figyeljétek.   

Ennek megfelelően kapta meg mindenki a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák helyét és 

időpontját tartalmazó vizsgabehívót és azt megelőzően több, tájékoztató levelet is.  

Amennyiben nem érkezett meg, kérem, jelezzétek az iskola titkársága felé!  

A járványügyi szabályok miatt az intézménybe történő belépés is meghatározott rendben kell, 

hogy történjen. Mindenki a honlapon közétett útmutató szerint lépjen be az épületbe és hagyja 

el azt. 

 

Jogszabályi háttér: 

 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22 

 Az érettségi vizsgatárgyak 2023. október-novemberi vizsgaidőszakig érvényes 

vizsgakövetelményei 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak 

 A Kormány 167/2021. (IV. 9.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során az érettségi 

vizsgák 2021. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről, valamint 

egyes köznevelést érintő eltérő szabályokról 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_r

endelet.pdf 

 

A módosítás kiemelendő elemei: 

2. § (1) Az  érettségi vizsgatárgyak szóbeli vizsgarészei és a  Vizsgaszabályzat 31.  § 

(4)  bekezdése szerinti gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – 

a Vizsgaidőszakban nem kerülnek megszervezésre. 

(4) A vizsgázó az e rendelet szerint megszervezett szóbeli vizsgarészt egyszer teljesítheti. 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_rendelet.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/167_2021_Korm_rendelet.pdf


(7) Az e rendelet szerint tett sikeres érettségi vizsgát a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 6. §-a szerint teljesített, teljes értékű, sikeres érettségi vizsgának kell 

tekinteni. 

3. § (1) A  Vizsgaszabályzat 45.  §-ától és 54.  §-ától eltérően a  megfelelő fokú és típusú 

nyelvvizsga-egyenértékűséget a szóbeli vizsgarész teljesítése nélkül meg kell állapítani. 

(2) 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. 

4. § (1) Ha a  vizsgázó az  érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a  Vizsgaszabályzat 2. 

számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a  javító vagy pótló 

vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell. 

5. § (1) Az  érettségi vizsga előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, a  vizsgázók 

teljesítményének értékelése, valamint az  érettségi vizsgával összefüggő ügyviteli 

tevékenység során történő kapcsolattartás – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – 

elektronikus úton valósul meg. 

6. § (1) Az írásbeli vizsgadolgozat megtekintésének, valamint az észrevétel megtételének 

szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az  érettségi jelentkezést fogadó intézmény 

a  dolgozatok megtekintését 2021. május 31-én és 2021. június 1-jén biztosítja. A pontos 

beosztást a jegyző készíti el és közli veletek. 

(2) A megtekintés történhet a vizsgázó által a vizsgadolgozat laponkénti lefényképezésével, 

vagy – ha annak feltételei adottak vagy megteremthetők – a vizsgaszervező intézmény 

a vizsgadolgozatot beszkennelheti, és a vizsgázónak elektronikus úton is megküldheti. Ha 

a vizsgázó elektronikus másolatot készített a vizsgadolgozatról, azt követően a  megtekintés 

helyszínét elhagyja. A  vizsgázó az  észrevételeit elektronikus úton is megküldheti 

legkésőbb 2021. június 2-án 16 óráig. Az észrevétel benyújtási határideje jogvesztő. 

Az érettségi vizsgákra külföldről érkező vizsgázók 

határátlépésével kapcsolatos információk 

Magyarország valamennyi megnyitott határátkelőhelyén 2021. május 02–26. és 2021. június 

02–26. között a járványügyi beutazási korlátozások alkalmazása nélkül 1 fő hozzátartozó 

kíséretében beléphetnek azok a külföldön tartózkodó vizsgázók, akik az érettségi vizsgán 



történő részvételüket a vizsgát szervező intézmény névre szóló vizsgabehívó levelével 

igazolják. 

Mindemellett, a beutazás során meg kell felelni a beutazási feltételeknek. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kulfold_vizsgazok_hataratlepes 

Kollégista vagyok, lesz-e lehetőségem az érettségi 

vizsgáim idejére visszatérni a kollégiumomba? 

Az emberi erőforrások minisztere 21/2021. (IV.16.) EMMI határozata szerint a 

kollégiumokban 2021. május 10. napjáig lakhatást az intézményvezető engedélyezhet a 2021. 

május-júniusi vizsgaidőszakban érettségiző tanuló számára. A kollégiumok 2021. május 10. 

napjától rendes munkarendben működnek, minden tanuló számára biztosítják a 

lakhatást és megtartják a kollégiumi foglalkozásokat. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kollegium 

Tájékoztató a 2020/2021. tanév május-júniusi 

vizsgaidőszakában a történelem érettségi vizsgákon 

használható középiskolai történelmi atlaszokról  

A történelem érettségi vizsgán használható segédeszközökről a vizsgaleírás rendelkezik. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak A 

vizsgaleírás szerint a történelem érettségi vizsgákon kizárólag „az állami 

tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem 

tartalmazó középiskolai történelmi atlasz” használható. A jogszabályi feltételeknek 

megfelelő atlaszok az alábbiak: - Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903 - 

Történelmi atlasz középiskolásoknak FI-504010903/1 - Történelmi atlasz középiskolásoknak 

FI-504010903/2 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenel

mi_atlasz_2021 

 

Vizsgaidőpontok: 

    A   B   C  

 1.   Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga  

 Középszintű érettségi írásbeli 

vizsga  

 Időpont  

 2.   magyar nyelv és irodalom   magyar nyelv és irodalom, magyar 

mint idegen nyelv  

 2021. május 3., 9.00  

 3.   matematika   matematika   2021. május 4., 9.00  

 4.   történelem   történelem   2021. május 5., 9.00  

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

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kulfold_vizsgazok_hataratlepes
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kollegium
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenelmi_atlasz_2021
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak/hasznalhato_tortenelmi_atlasz_2021


 

Forrás: 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2

021_maj_jun.pdf 

 

 

A középszintű vizsgákon használható, a vizsgázó 

által biztosított segédeszközök  

 
Az egyéb segédeszközökről, amelyeket az egyes vizsgákra kell magatokról hozni, a mellékelt 

táblázat ad tájékoztatást. Ezekben (pl. történelmi atlasz, függvénytábla, nyomtatott szótár) 

nem lehet semmiféle bejegyzés! Kérjük, erre különösen figyeljetek, mert az iskola nem tud 

biztosítani kölcsönpéldányokat. 

 

 
I. Közismereti érettségi vizsgatárgyak  

  

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Magyar nyelv és irodalom  -  

Matematika  

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle 

is) és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő  

Történelem  

a vizsgázó biztosítja: az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért 

felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem 

tartalmazó középiskolai történelmi atlasz  

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

 7.   nemzetiségi nyelv és irodalom   nemzetiségi nyelv és irodalom   2021. május 10., 8.00  

 8.   kémia   kémia   2021. május 11., 8.00  

 9.   földrajz   földrajz   2021. május 11., 14.00  

 10.   ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak  

 ágazati szakmai vizsgatárgyak, 

ágazaton belüli specializáció 

szakmai vizsgatárgyak  

 2021. május 12., 8.00  

 11.   biológia   biológia   2021. május 13., 8.00  

 12.   társadalomismeret   -   2021. május 13., 14.00  

 13.   -   informatika   2021. május 14., 8.00  

 14.   ének-zene, belügyi rendészeti 

ismeretek  

 ének-zene, művészettörténet, 

belügyi rendészeti ismeretek  

 2021. május 14., 14.00  

 15.   informatika   -   2021. május 17., 8.00  

 16.   latin nyelv, héber nyelv   latin nyelv, héber nyelv   2021. május 17., 14.00  

 17.   fizika   fizika   2021. május 18., 8.00  

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2021/vizsgaidopontok_2021_maj_jun.pdf


Élő idegen nyelv  
a vizsgázó biztosítja: nyomtatott szótár (csak a IV.  

részhez: Íráskészség)  

Biológia  
a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép  

Fizika  

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle 

is), szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas 

zsebszámológép  

Informatika  a vizsgázó biztosítja: vonalzó 

Kémia  

a vizsgázó biztosítja: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle 

is) periódusos rendszerrel, szöveges adatok tárolására és 

megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép  

 

 

II. Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgyak  

  

VIZSGATÁRGY  írásbeli / írásbeli jellegű gyakorlati  

Gépgyártás-technológiai 

ismeretek  

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzók  

Informatikai ismeretek  - 

Környezetvédelmi 

ismeretek  

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzók, függvénytáblázat 

(egyidejűleg többféle is)  

Mechatronikai ismeretek  

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó  

Vegyész ismeretek  

a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, függvénytáblázat  

Vegyipari ismeretek  
a vizsgázó biztosítja: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 

nem alkalmas zsebszámológép, rajzeszközök, íróeszközök  

 

 
 


