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1. JELENTKEZÉS AZ 
ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA

Az iskola intézi



Érettségi vizsga – jelentkezés 

Az érettségire jelentkezést az osztályfőnökök és az 
iskolatitkár segítségével intézik a tanulók a Jelentkezési 
lapokon. Aki még nincs 18 éves, annak szülői aláírás is kell.

A Jelentkezési lapon ellenőrizni kell a személyes adatokat.



Érettségi vizsga – jelentkezés 

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 

50 óra közösségi szolgálat teljesítése, amit a 

közösségi szolgálatról vezetett napló igazol.



Érettségi vizsga – jelentkezés 

Jelentkezéskor vizsgatárgyakat és vizsgaszintet is kell 

választani: közép szint vagy emelt szint. 



Az érettségi vizsga szintjei

A vizsgázó döntése, hogy közép vagy emelt szintet választ.

Emelt szintű vizsgát a felsőoktatásban való 
továbbtanuláshoz lehet tenni.

Az emelt szintű érettségi vizsga a felvételi vizsga is egyben.

Az emelt szintű vizsgára az iskolában kell jelentkezni, a 
vizsga azonban nem ebben az intézményben lesz, 
helyszínéről, időpontjáról írásban értesítik a tanulót.



Érettségi vizsga – jelentkezés 

Ha a jelentkező korábban sikeres előrehozott érettségi 
tett pl. angol nyelvből, akkor az előrehozott vizsgákon 
elért eredményeket tartalmazó törzslapkivonatokat
csatolni kell a jelentkezési laphoz.

Jelentkezési határidő: 2023.  február 15.,
utána nincs változtatási lehetőség sem a 
tantárgyban, sem a szintben (közép, emelt).



Mentességek - SNI, BTMN - esetén

A tanuló írásbeli kérésére, a kérvényt a jelentkezéskor segítünk megírni

A szakértői bizottság szakvéleménye alapján

ahelyett a kötelező vizsgatárgy helyett, amelyből korábban mentesült 
az   értékelés alól, más tárgyat választhat.
Attól függően, hogy mit tanult, ez lehet biológia, fizika, kémia, 
informatika vagy testnevelés.

Egyéb mentességek: időhosszabbítás, helyesírás értékelése alóli 
mentesség vagy pl. írásbeli helyett szóban teljesíti a vizsgázó vizsgát.

Az igazgató engedélyezi. Erről határozat készül.



2023. május-júniusi vizsgaidőszak időpontjai

Írásbeli vizsgák emelt és közép szinten ugyanabban az 
időpontban: május 8-26.

Emelt szintű szóbeli vizsgák: június 7-14.

Középszintű szóbeli vizsgák: június 19-30. az osztályok külön 
beosztás alapján vizsgáznak.



2. VIZSGATÁRGYAK



Öt kötelező vizsgatárgy:

 magyar nyelv és irodalom,

 matematika, 

 történelem, 

 élő idegen nyelv, 

 ágazati szakmai tantárgy.



Írásbeli vizsgák:

 központilag kiadott feladatlapokon, 

 központi javítási útmutatóval, 

 országosan egységes időpontban.



Szóbeli vizsgák középszinten: 

 az iskola szervezésében osztályonként vizsgacsoportokban, 

 a szaktanárok által összeállított tételsorokból, 

 négy vizsgatárgyból. 

Matematikából csak akkor van szóbeli, ha az írásbeli vizsga 

eredménye eléri a 12, de nem haladja meg a 24 pontot.



AZ ÍRÁSBELI VIZSGÁK 
IDŐPONTJAI



Magyar nyelv és irodalom 
május 8. 9.00

Két feladatlap: összesen 100 pont (+a szóbelin szerezhető 50 pont)

I. Szövegértés ÉS érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás

90 perc, 50 pont

II. Műértelmező szövegalkotás

150 perc, 40 pont

Helyesírás: max. +8 pont

Íráskép: +2 pont

Használható: helyesírási szótár (az iskola biztosítja)



Matematika 
május 9. 9.00

Két feladatlap: összesen 100 pont (+ ha van szóbeli, szerezhető 50 pont)

I. 45 perc, 30 pont

II. 135 perc, 70 pont

Használható: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és 
megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép (telefon 
számológépként sem!), körző, vonalzó, szögmérő (a vizsgázó biztosítja)

A matematika vizsga írásbeli.

 Sikeres, ha az írásbeli 25 pont vagy több.

 12 pont alatt sikertelen a vizsga.

 Szóbelit is kell tenni, ha 12-24 pontot ért el a vizsgázó.

 Ha szükséges a szóbeli, akkor összesen legalább 38 pont kell a ketteshez.



Történelem 
május 10. 9.00

Egy feladatlap: összesen 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 50 pont)

180 perc

I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok

50 pont

II. Szöveges, kifejtendő feladatok 

50 pont

Használható: középiskolai történelmi atlasz, helyesírási szótár (az iskola 

biztosítja)



Élő idegen nyelv (angol, német)
angol: május 11. 9:00, német: május 12. 9:00

Négy feladatlap: összesen 117 pont (+ a szóbelin szerezhető 33 pont)

I. Olvasott szöveg értése 60 perc

II. Nyelvhelyesség 30 perc (15 perc szünet)

III. Hallott szöveg értése 30 perc

IV. Íráskészség 60 perc 

Szótárt csak a negyedik résznél lehet használni (lehetőség szerint a 

tanuló biztosítja).



Ágazati szakmai tantárgyak

május 17. 8:00

Egészségügyi ismeretek: 

180 perc 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 50 pont)

Rendészeti és közszolgálati ismeretek:

120 perc 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 50 pont)



Ágazati szakmai tantárgyak

május 17. 8:00

Nyomdaipari technikai ismeretek: 

180 perc 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 50 pont)

Kiadványszerkesztési ismeretek:

180 perc 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 50 pont)

Használható: szöveges adatok tárolására és megjelenítésére 
nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó (a vizsgázó 
biztosítja)



Ágazati szakmai tantárgyak

május 17. 8:00
Képző- és iparművészeti ismeretek: 100 pont (+ a szóbelin szerezhető 
50 pont)

I. Művészettörténet teszt 45 perc, 30 pont

II. Rajz vagy festés 135 perc, 70 pont

Használható: saját rajzeszközök, illetve festőeszközök (a vizsgázó 
biztosítja),

rajztábla, rajzbak, modell, lap, karton (az iskola biztosítja)



Mentesség esetén választható tantárgyak:

Biológia(12. a, b, e, f): május 12. 8:00
Az írásbeli vizsga egy központi feladatlap 120 perc, 100 pont 

(+ a szóbelin szerezhető 50 pont)

Kémia (12. d): május 10. 8:00
Az írásbeli vizsga egy központi feladatlap 120 perc, 100 pont 

(+ a szóbelin szerezhető 50 pont)



Mentesség esetén választható tantárgyak

Fizika (12. g): május 23. 8:00

Az írásbeli vizsga egy központi feladatlap 120 perc, 90 pont 

(+ a szóbelin szerezhető 60 pont)

Informatika: május 15. 8:00

Az írásbeli gyakorlati vizsga egy központi feladatlap 180 perc, 120 
pont 

(+ a szóbelin szerezhető 30 pont)



Testnevelés:

A vizsgakét részből áll: gyakorlati vizsga 100 pont, a szóbeli vizsgák idejében 

van.

A gyakorlati vizsga kötelező részei:
• Gimnasztika: kötélmászás, szabad gyakorlat.

• Atlétika: futás (60 méter vagy 2000 méter)atlétikai ugrás (távol- vagy magasugrás)atlétikai 

dobás (kislabdahajítás vagy súlylökés).

• Torna: a szekrényugrás és a talajgyakorlat kötelező, továbbá a vizsgázónak be kell mutatni 

egy választott tornaszer gyakorlata.

• Testnevelési- és sportjátékok: két választott labdajáték (kézi- vagy kosár- vagy röplabda 

vagy labdarúgás).

• Úszás vagy küzdősport.

Szóbeli vizsga: 50 pont

A és B tételek a vizsgáztató tanár által összeállított témakörökből testnevelés-

elméleti, testkultúrával kapcsolatos, egészségtani kérdésekkel.



A szóbeli vizsgák időpontjai:

12. g június 19-20.

12. B és 12. F június 21-22.

12. D és 12. E június 26-27.

12. A június 28-29.



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA 
EREDMÉNYE



Az érettségi vizsga eredménye

 A kijavított dolgozatokat meg lehet nézni: központilag kijelölt 

időpontban a közép szinten és az emelt szinten írtakat egyaránt itt 

az  iskolában.

A megtekintés időpontjáról a vizsgák megkezdése előtt 

tájékoztatjuk a tanulókat.

 Az írásbeli vizsgán legalább 12% -ot el kell érni ahhoz, hogy a 

szóbeli vizsgát megkezdhesse a vizsgázó.

100 pontos írásbelinél ez 12 pont, élő idegen nyelvnél 14 pont.



Az érettségi vizsga eredménye

 A 12%-ot a szóbeli vizsgán is el kell érni, hogy értékelhető 

legyen, a legtöbb vizsgatárgynál az 50 pontból 6 pontot.

 Bizonyítványt kap az a vizsgázó, aki mind az öt tantárgyból 

legalább 25% eredményt ért el, a 150 pontos vizsgatárgyak 

esetén ez összesen minimum 38 pont.



Az érettségi vizsga eredménye

SZÁZALÉK Írásbeli és szóbeli 

vizsga esetén teljes 

pontszám

Osztályzat

100 – 80 % 150 –120 5 jeles

79 – 60 % 119 – 90 pont 4 jó 

59 – 40 % 89 – 60 pont 3 közepes

39 – 25 % 59 – 38 pont 2 elégséges



ÉRETTSÉGI ÉS 
JELENTKEZÉS A 

FELSŐOKTATÁSBA



Érettségi és jelentkezés a felsőoktatásba

A tanuló ötnél több tárgyból is érettségizhet.

Ez akkor fordulhat elő, ha például a tanuló nem a szakmájának 

megfelelő szakirányban akar továbbtanulni, és nemcsak a 

kötelező vizsgatárgyak eredményeire van szüksége.



Jelentkezés a felsőoktatásba

A felvételi jelentkezés nem azonos az érettségire jelentkezéssel.

A jelentkező intézi, de segítséget kérhet az iskolában.

Kizárólag elektronikus úton lehetséges.

A hitelesítéshez Ügyfélkapu is szükséges lehet.

felvi.hu



Legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg. 

DE: ha ugyanazon jelentkezési helynek két finanszírozási formáját, az államilag támogatottat és 

az önköltségest is megjelöli a jelentkező, akkor az egy jelentkezésnek számít, de az önköltségest 

a jelentkezés sorrendjénél érdemes hátrébb sorolni.

Díjmentesen három képzés megjelölésére van lehetőség.

A további, legfeljebb három jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat 

kell fizetni, amelyet

1.banki átutalással vagy

2.bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya 

használatával) lehet teljesíteni.



 Figyelni kell a megjelölt helyek sorrendjére! A jelentkezőt a 

jelentkezések sorában szereplő helyek közül az első olyan  

helyre veszik föl, amelynek jelentkezési ponthatárát elérte. 

Ezért az a hely kerüljön előre, ahová leginkább szeretne 

bekerülni.

 A sorrend módosítására egy alkalommal van lehetőség: az 

ügyintézési időszakban április 20. és július 12. között.



• Egyes felsőoktatási intézmények pályaalkalmassági, gyakorlati 

felvételi vizsgát is tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek, 

amelyet a felsőoktatási intézményhez kell befizetni. Pl. 

óvodapedagógus 4000 Ft, a MOME egyes képzései, az NKE 

alkalmassági vizsgája nem díjköteles.

• A befizetés módjáról, határidejéről az érintett intézménytől kap 

tájékoztatást (általában a vizsgabehívóban). 

• A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat 

másolatát az érintett intézmény elérhetőségére kell eljuttatni a 

megadott határidőig.



Jelentkezés a felsőoktatásba

Esemény Határidő

Jelentkezés felvi.hu (hitelesítés, díjak 

befizetése is) február 15.

Ügyintézési időszak kezdete április 20.

Hiánypótlási felszólítás megküldése június 28-ig

Hiánypótlás, sorrendmódosítás július 12.
Ponthatárok várható kihirdetése július 26.

Felvételi határozat közlése augusztus 8-ig

Jogorvoslati kérelem a döntéstől számított 15 napon belül



INFORMÁCIÓK:

• www.oktatas.hu/köznevelés/érettségi

• www.felvi.hu

• Sikur Tamásné igazgatóhelyettes

06 66/323 022

+36 70/508 3088 

http://www.oktatas.hu/köznevelés/érettségi
http://www.felvi.hu/


szentgyorgyi.bszc.hu



Köszönöm a figyelmet!


