
A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA
2020/2021. tanév május - júniusi vizsgaidőszak

 

Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium



A kétszintű érettségi rendszer (2005-től)
• Vizsgaszintek: középszint, emelt szint

• Vizsgafajták: rendes, szintemelő, előrehozott, javító, pótló (+ ismétlő, kiegészítő)

• Vizsgatárgyak (az érettségi bizonyítványhoz): 

➢ Kötelező: 

• magyar nyelv és irodalom, 

• matematika, 

• történelem, 

• idegen nyelv / német nyelv és irodalom

➢ Kötelezően választható: PP - Helyi tanterv alapján tanított tantárgyak

Nemzetiségi osztály: két tantárgy németül!



Vizsgára bocsátás feltétele

✓ Az adott tantárgy követelményeit teljesítette = osztályzattal

értékelt (bizonyítvány)

Rendes érettségi:

✓ 12. év végi bizonyítvány (Érettségi vizsgát tehet.)

✓ 50 óra közösségi szolgálat megléte



Értékelés
Középszinten

Százalék Osztályzat

0 % - 1

25 % - 2

40 % - 3

60 % - 4

80 % - 5

Emelt szinten

Százalék Osztályzat

0 % - 1

25 % - 2

33 % - 3

47 % - 4

60 % - 5

Ha a vizsgatárgy vizsgája több vizsgarészből áll: minden vizsgarészből legalább 

12 százalékot kell teljesítenie, különben nem lehet elégséges (2) az érdemjegy.



Nyelvvizsga, ECDL

Emelt szintű idegen nyelvi érettségi (ha minden vizsgarészét a részletes 
követelményekben meghatározott módon teljesítette):

• 60%-: középfokú (B2) komplex nyelvvizsga

• 40-59%: alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga

Német nemzetiségi bizonyítvány, német nyelv és irodalom jegye alapján:

• 80%-: középfokú (B2) komplex nyelvvizsga

• 60-79%: alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga

Informatika érettségi érdemjegye jeles (bármelyik szinten): 

ECDL bizonyítvány kérhető (külön kell intézni)



Jelentkezés

• Jelentkezési határidő: 2021. február 15. (hétfő)

➢ Jelentkezési lapok kitöltése: 2021. február 15-ig

➢ Jelentkezések véglegesítése: 2021. február 15.

A jelentkezésen február 15-e után módosítani nem lehet!



A jelentkezéshez szükséges

✓ érvényes személyi igazolvány vagy útlevél;

✓ lakcímkártya;

✓ tanulói azonosító;

✓ korábbi vizsgákról (előrehozott) törzslapkivonat;

✓ nyilatkozatok (testnevelés, informatika)

✓ mentesség esetén érvényes szakértői vélemény + kérvény

✓ szükség esetén osztályozóvizsga kérelem



Időpontok

• Mind a közép-, mind az emelt szintű vizsgák beosztásáról

vizsgabehívó készül.

• Az emelt szintű írásbeli vizsgák a középszintű vizsgákkal egy

időben lesznek, de egy arra kijelölt középiskolában

➢ Írásbeli vizsgák időszaka: 2021. május 3-25.

www.oktatas.hu



Időpontok

• Az emelt szintű szóbeli vizsgák a középszintű szóbeli

vizsgák előtt lesznek.

➢ Időszak: 2021. június 3-10.

• A középszintű szóbeli vizsgákat az érettségiző saját

iskolája szervezi és bonyolítja le.

➢ Időszak: 2021. június 14-25.



Az írásbeli érettségi vizsga

A vizsga helye:

➢ Tájékoztatás a személyes vizsgabehívón, illetve a 

vizsga napján a termek bejáratánál kifüggesztve

Megjelenés:

➢ A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel!

➢ Ünnepi öltözékben!

A szükséges dokumentumok:

➢ Személyi ig. vagy útlevél

➢ Hivatalos vizsgabehívó

A dokumentum(ok) hiánya esetén a vizsga nem kezdhető meg!



A vizsga menete, feltételei:

➢ A vizsgák kezdése: 8:00 (bizonyos tantárgyaknál 14:00)

A vizsgáról elkésni nem lehet!

Késés, ill. távolmaradás felróható okból vagy engedély nélküli

távozás a vizsgáról = csak javítóvizsga az adott tárgyból (másik

vizsgaidőszakban)

Az írásbeli érettségi vizsga

➢ Dolgozni csak a kiadott feladatlapon és …

✓ középszinten az iskola bélyegzőjével ellátott pótlapokon,

✓ emelt szinten az OH/KH bélyegzőjével ellátott pótlapokon



A vizsga menete, feltételei:

➢ A rajzokat ceruzával, egyébként minden írásbeli munkát

tintával (kék vagy fekete) kell elkészíteni.

➢ Az íróeszközökről és az általános vizsga-

követelményekben felsorolt segédeszközökről a

vizsgázók gondoskodnak, azokat egymás közölt nem

cserélhetik!

Az írásbeli érettségi vizsga



A vizsga menete, feltételei:

➢ Az írásbeli vizsga megkezdése előtt:

− személyazonosság ellenőrzése;

− ülésrend;

− mobiltelefonok kikapcsolása és elhelyezése;

− segédeszközök ellenőrzése;

− általános tájékoztatás (= jogorvoslati lehetőségek, megtekintés);

− borítékok megcímzése (emelt szinten: azonosító kód)

Az írásbeli érettségi vizsga



A vizsga menete, feltételei:

➢ Az írásbeli vizsga alatt:

− a terem elhagyása csak indokolt esetben és

egyenként (jegyzőkönyvezés);

− szabálytalanság (jegyzőkönyvezés, a vizsgázó

folytathatja a vizsgát, de az intézményvezető és a

vizsgabizottság dönt a következményekről)

➢ Az írásbeli vizsga befejezésekor:

− A dolgozat beadása (táblázatok – tisztázat, piszkozat kitöltése, üres helyek

áthúzása, név-kód feltüntetése minden oldalon)

− a boríték lezárása, a beadás aláírása

Az írásbeli érettségi vizsga



• A kijavított dolgozatok (közép- és emelt szintű is) megtekintése: 

egy erre központilag kijelölt napon, 8 és  16 óra között az 

iskolában.

• A dolgozatokról másolat (fotó) készíthető.

• Észrevételezés a javítással kapcsolatban: a megtekintést

követő munkanapon 16 óráig, a vizsgázó, írásban köteles

benyújtani az iskola igazgatójának (formanyomtatvány).

A dolgozatok megtekintése, jogorvoslat



A vizsga helye:

➢ Emelt szinten: a kijelölt vizsgaközpontokban, 3 tagú tantárgyi bizottság előtt

➢ Középszinten: a saját, vizsgabizottságot működtető intézményben

➢ Szóbeli vizsgabeosztás: az első vizsganapon a vizsgát megelőző ún.

tájékoztató értekezleten

➢ Vizsgaeredmény: a vizsgát követő ún. eredményhirdető értekezleten

A szóbeli érettségi vizsga



Megjelenés:

➢ Első nap, az ún. tájékoztató értekezleten 

minden vizsgázó!

➢ A vizsgák megkezdése előtt 30 perccel!

➢ Ünnepi öltözékben!

A vizsga menete, feltételei:

➢ Felkészülési idő minimum 30 perc;

➢ A felelet időtartama középszinten tantárgyanként legfeljebb 15 perc – a

német nemzetiségi nyelvűeknél 30 perc – lehet.

➢ Csak a teremben lévő segédeszközök használhatók a vizsgához!

A szóbeli érettségi vizsga



Irány a felsőoktatás – egyetemi-főiskolai felvételi



Felvételi jelentkezés:

Az iskolától teljesen független a jelentkezés!

www.felvi.hu

• Csak elektronikus jelentkezés: e-felvételi 

➢ Határidő: 2021. február 15. (hétfő)

➢ Jelentkezési díj: 3 hely (állami és költségtérítéses) díjmenetes

➢ Kiegészítő díj: (2000 Ft)/további jelentkezés → DE legfeljebb 6 szakot 

lehet kitölteni (ua. szak állami és költségtérítéses formája 1-nek számít)

➢ A dokumentumokat fel kell tölteni

• Jelentkezési sorrend módosítás: 2021. július 8. (csak egyszer) 

➢ Hiányzó dokumentumok feltöltésének határideje: 2020. július 8.

http://www.felvi.hu/


• Emelt szintű érettségi

Milyen képzési területen milyen tárgy emelt szintű érettségije 
megfelelő?

• 423/2012. Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

Ami szükséges:



Pontszámítás:

➢ Érettségi vizsgák eredménye 

➢ A rangsorolás alapja - a felvételi összpontszám:

400 + 100 pont

✓ Tanulmányi pontok (maximum 200 pont);

✓ Érettségi pontok (maximum 200 pont); 

✓ Többletpontok (maximum 100 pont).

felsőoktatási felvételi eredményessége

fontos döntés a megfelelő érettségi vizsgaszintek és tantárgyak kiválasztása.



Pontszámítás:

A felvételi pontszám megállapítására két pontszámítási mód alkalmazható:

Nem kell előre választani a kettő közül, automatikusan a jobbat fogja figyelembe 

venni a rendszer.



Pontszámítás:

1) Tanulmányi pontok: max. 200 pont

➢ A tanulmányi pontok egyik fele: max. 100 pont

• Magyar (nyelvtan + irodalom kerekítés nélküli átlaga) + történelem +

matematika + egy választott idegen nyelv (v. német nyelv és irodalom) +

természettudományos tárgy (biosz/fizika/kémia/földrajz) utolsó két tanult

évfolyam év végi osztályzatainak összegének kétszerese.

➢ A tanulmányi pontok másik fele: max. 100 pont

• Magyar + történelem + matematika + idegen nyelv (v. német nyelv és

irodalom) + egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos

eredményeinek átlaga egész számra kerekítve.



Pontszámítás:

2) Érettségi pontok: max. 200 pont

Két érettségi-felvételi vizsgatárgy százalékos eredményeinek összege –

a tárgyakat a felsőoktatási intézmény határozza meg (kötelező és kötelezően

választható felvételi tárgyként).

➢ Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a

középszintű százalékos eredmény között.

(emelt szintű vizsga + meghatározott feltételek → többletpontok)

➢ Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli

vizsgarésszel pótolja, az adott tárgy (testnevelés, informatika)

vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont

nem számítható!



Pontszámítás:

3) Többletpontok: max. 100 pont

➢ érettségi pontokba számított emelt szintű vizsgatárgy

➢ nyelvvizsga

➢ tanulmányi versenyen (OKTV) elért eredmény

➢ sport eredmények (diákolimpia, OB, EB, VB 1-3. helyezett, adott sportágak)

➢ hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság, 

gyermekgondozás



Mindenkinek sikeres érettségi vizsgákat és felvételit kívánunk!


