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Kapcsolódó jogszabályok

JAG

• A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról

• Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 

24.) OM rendelet

• A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

• A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet

• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0200040.om
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880


ÉRETTSÉGI

Jelentkezési határidő: február 15.

Jelentkezés: iskolában, jegyzőnél

JAG

FELVÉTELI

Jelentkezési határidő: február 15.

Jelentkezés: EGYÉNILEG

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2019tavaszi_vizsgaidoszak
http://www.felvi.hu/


ÉRETTSÉGI JEGYZŐK 2019.

Jelentkezés: február 15.

JAG

12. A Szilágyi Judit

12. B Fábján-Nagy Mária

12. C Rójáné Oláh Erika 

12. D Kovács-Sólyom Mária



Vizsgaidőszakok
május-júniusban mindenhol

rendes, előrehozott (idegen nyelv, informatika), 

pótló, javító, ismétlő, kiegészítő, szintemelő

Jelentkezés: február 15-ig

október-novemberben a kijelölt középiskolákban

rendes, pótló, előrehozott, javító, ismétlő, 

kiegészítő, szintemelő

Jelentkezés: szeptember 5-ig

JAG



A diák vizsgatárgyai

Választható vizsgatárgyak  (minimum 1!)

 Vizsgatárgy

 Független a felkészítés tényétől

 Független a felkészítés szintjétől

 Mindig az aktuálisan érvényes vizsgakövetelmények szerint

 Felvételi pontszám számítás

Kötelező vizsgatárgyak

 Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv

JAG



JAG felkészítése középszintű 
érettségire

Magyar nyelv-
és irodalom

Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv

 Informatika
 Biológia
 Fizika 
 Földrajz
Média (csak fakultáción)
 Kémia (csak fakultáción)
 Latin nyelv
 Francia nyelv

JAG



JAG felkészítése EMELT 
szintű érettségire

Magyar nyelv-
és irodalom

Történelem
Matematika
Angol nyelv
Német nyelv

Informatika
Biológia

JAG



EMELT szintű vizsgatárgyak 2020



A szintválasztás dilemmája

Más pluszpontok?

A választott szak 

„népszerűsége”

Magasabb %

Nincs pluszpont

Belső vizsga

Középszint

Alacsonyabb %

Plusz 50 pont

Csak 45% felett!

Külső vizsga

Emelt szint

Kötelező-e az emelt szint?

JAG



Vizsgafajták
12. évfolyam végén

RENDES: a 12. évfolyam után, az adott tantárgyból az 

1. érettségi vizsga 

Szintemelő (ha már van középszintű vizsga)

Pótló (ha az előrehozott középszintű vizsgát igazoltan nem fejezte be)

Javító (ha az előrehozott középszintű vizsga eredménye elégtelen)
JAG



Vizsgafajták

Rendes

Pótló

Javító

Előrehozott – 10., 11. évfolyam vagy 12. bukás

Kiegészítő

Szintemelő

Ismétlő

JAG

Érettségi bizonyítvány megszerzése után bármilyen tantárgyból:

Közép szint:

24 000 Ft

Emelt szint:

40 000 Ft

Szintemelő

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

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


Jelentkezés a vizsgára
Mi a választás feltétele (a tanulói jogviszony alatt)?

50 óra közösségi munka teljesítése kötelező a vizsgák kezdetéig!

Iskolában nem 

tanult tantárgy
Vendégtanulói 

jogviszony
Osztályozóvizsga, 

érettségi

JAG

A bizonyítványba bejegyzett megfelelő 

osztályzat(ok)

Választhatja

A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő 

követelményeinek teljesítése



Időpont egyeztetés! 

www.oktatas.hu

JAG

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/


ÍRÁSBELI időpontok 2020.
Jelentkezés: február 15.

JAG

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/vizsgaidopontok_2020_maj-jun.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/vizsgaidopontok_2020_maj-jun.pdf


ÍRÁSBELI időpontok 2020.
Jelentkezés: február 15.

JAG



SZÓBELI időpontok 2020.

EMELT szint:
június 4-11.

Közép szint:

június 15-26.
PONTOS MEGJELENÉS!

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY! JAG

Időpont egyezés lehetséges! 

Kormányhivataltól egyeztetést kérni. 



Írásbeli vizsga

Középszint Emelt szint

Külön 

vizsgacsoportok

!

Helyi felügyelet Kormányhivatal  felügyel

Központi 

feladatlapok

Javítás helyben Javítás a 

Kormányhivatalban   

(szaktanárok által)

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY!

Behívó levél, toll, segédeszközök!

JAG

MEGTEKINTÉS NAPJA

Közép- és emelt szintű dolgozatok is, fellebbezés 1 napon belül!



Értékelés
Átváltás

%

közép         emelt
osztályzat

80-100, 60-100 5

60-79,   47-59 4

40-59,   33-46 3

25-39,   25-32 2

0-24,     0-24 1

Középfokú 

nyelvvizsgát 

ér (B2) 

legalább 60 %

40
Alapfokú 

nyelvvizsgát 

ér (B1)

40-59% 

elérése esetén

JAG

+ pont 

45%!



Idegen nyelvi érettségi

A középszintű idegen nyelvi vizsgákon az 

olvasott szöveg értése, az íráskészség, a 

nyelvhelyesség és hallott szöveg értése 

együttesen egy vizsgarésznek számít (írásbeli), 

ezért a 12%-os szabály az együttes eredményre 

vonatkozik.

Emelt szinten marad az összesen öt vizsgarész, 

ezért a 12%-os szabály mind az ötre külön-

külön vonatkozik.

JAG



Az értékelés speciális esetei
Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot

árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Ebben az esetben az értékelés:

1. tétel Póttétel 50 pont

27 pont

felezés

13,5 pont

felfelé 

kerekítés

14 pont

Elérhető pontszám a szóbeli vizsgán: 50 pont

Elért pontszám a szóbeli vizsgán : 14 pont

A szóbeli vizsga százalékos eredménye: 28%

JAG



Vizsgára jelentkezés
12. év végén bukás

(bármilyen tantárgyból)

Ha NEM érettségi tantárgyból:

 minden érettségire jelentkezett tárgyból 

előrehozott vizsgát tehet kérelem beadása után.

Ha érettségi tantárgyból:

 a bukáson kívül minden érettségire jelentkezett 

tárgyból előrehozott vizsgát tehet kérelem

beadása után. JAG



Vizsgára jelentkezés
Az érettségi vizsgán bukás

(bármilyen tantárgyból)

Ha kötelező érettségi vizsgatárgyból bukik:

 Nem kap bizonyítványt. (Az 1. javító vizsga ingyenes.)

JAG

Ha választott érettségi vizsgatárgyból bukik:

 Ha a kötelező tantárgyak mellett van még legalább egy 
sikeres érettségi eredmény (tehát összesen 5), akkor 
megkapja az érettségi bizonyítványt.

 Ha 5-nél kevesebb sikeres érettségi eredménye van, 
akkor nem kap bizonyítványt. (Javító, vagy pótló vizsgát 
tehet.)



Vizsgára jelentkezés
Sikeres érettségi vizsga után

(Felvételi pontszámításhoz.)

 Ismétlő

 Szintemelő

 Kiegészítő

 Bármilyen vizsgatantárgyból (amit korábban nem 
tanult, abból is lehet.)

 Fizetős.

 Bármelyik vizsgaidőszakban tehető. JAG



Vizsgára jelentkezés

JAG

Az érettségi vizsgatárgyak esetében 

alkalmazható „mentesítések” 

• Szakértői bizottság véleménye alapján 

kérelmet az igazgatónak benyújtani.

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

jelentkezes

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_

SNI_tajekoztato_20191127.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/jelentkezes
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato_20191127.pdf


Nyilvánosságra hozott anyagok

JAG

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak


Történelmi atlaszok

JAG

http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2020maj.pdf
http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/nyilvanos_anyagok_2020tavasz/tortenelem_tajekoztato_az_erettsegin_hasznalhato_tortenelmi_atlaszokrol_2020maj.pdf


Felvételi 2020
www.felvi.hu

http://www.felvi.hu/


Új felvételi követelmény

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/20A_uj_felveteli_kovetelmeny

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszami

tas

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/20A_uj_felveteli_kovetelmeny
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas


FELVÉTELI 2020

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

Emelt szint: 50 pont

Csak akkor számolható, ha az eredmény több, 
mint 45%!

Azok a tantárgyak, amiből érettségi pontot 
számolnak, maximum      100 pont.



FELVÉTELI 2020

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

Nyelvvizsgák: maximum  40 pont
B2/középfokú komplex 28 pont
C1/felsőfokú komplex 40 pont

Nyelvi emelt szintű érettségi –

többletpont vagy az emelt szintért, vagy a 

nyelvvizsgáért jár.

Egy vizsgáért csak egyféle többletpont adható!



FELVÉTELI 2020

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

OKJ emelt szintű, vagy felsőfokú szakképzés, 

technikusi bizonyítvány (csak szakiránynak 

megfelelő)  24 pont



FELVÉTELI 2020
ALKALMASSÁGI VIZSGÁK – „MEGFELELT”

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/FFT_2020A_7sz_tablazat.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/FFT_2020A_7sz_tablazat.pdf


FELVÉTELI 2020

Esélyegyenlőség:

maximum 40 pluszpont:

(hátrányos helyzetűek, fogyatékosok, 
gyermekgondozás …)

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/F
FT_2020A_tobbletpontok.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/FFT_2020A_tobbletpontok.pdf


FELVÉTELI 2020
Felsőoktatásba kerülés alap- és osztatlan 

képzésbe minimum :

280 pont

(az emelt szintű többletpontokkal együtt)

Felsőoktatási szakképzésbe kerülés minimum :

240 pont



FELVÉTELI DÍJAK 2020
 Jelentkezés díja: 

 INGYENES 3 szakra, 6 helyre (3 államilag támogatott 

és  3 költségtérítéses) lehet jelentkezni

 2 000 Ft kiegészítő díj minden további jelentkezés (Államilag 

finanszírozott és költségtérítéses egynek számít. )

 Jelentkezések sorrendje!

 www.felvi.hu
JAG

http://www.felvi.hu/


Hivatalos iratok csatolása

Határidők be nem tartása jogvesztő!

 Középiskolai bizonyítvány.

 Nyelvvizsga bizonyítvány.

 Pluszpontok igazolása (versenyek, OKJ vizsga, 

előnyben részesítés).

JAG



GYAKORI KÉRDÉSEK

Pontszámításnál a választott 
tantárgy        érettségi választott 
tantárgy  

Emelt szintű +pont csak a 
felvételi pontszámot adó 
tantárgyból számolható 

JAG



Hivatalos tájékoztatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Oktatási Hivatal 
(http://www.oktatas.hu/) 

Országos Felsőoktatási Információs 
Központ (www.felvi.hu) 

Felsőoktatási intézmények 
(tanulmányi osztály)

JAG

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.oktatas.hu/
http://www.felvi.hu/


JAG

R.O.E.


