
Érettségi vizsga vizsgaszabályzata  

Az érettségi vizsga vizsgaszabályairól a többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. 

rendelet rendelkezik. A Korm. rendelet 6. § (7) szerint, ha a vizsgázót a közoktatásról szóló 

törvény 30. §-ának (9) bekezdése alapján a kötelező érettségi vizsgatantárgynak megfelelő 

tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, helyette a választott 

vizsgatantárgyból tesz érettségi vizsgát.  

Az érettségi vizsgára való jelentkezéskor a jelentkezési lapon kell feltüntetni, hogy élni kíván 

a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) bekezdésében meghatározott pozitív 

diszkriminációt érintő jogával. A benyújtott kérelemről az iskola igazgatója dönt. A Korm. 

rendelet 20. § (6) bekezdése szerint, ha a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) 

bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján a 19. § (1) bekezdésben 

meghatározott időt legfeljebb egy órával (60 perccel) meg kell növelni (ez az írásbeli 

feladatok kidolgozásához vizsgatárgyanként rendelkezésre álló maximált idő). Ezen túlmenőn 

lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt (pl. 

számítógép, írógép) használja, valamint engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli 

vizsgát tegyen.  

A Korm. rendelet 37. § (1) bekezdése szerint a vizsgázónak a közoktatásról szóló törvény 30. 

§-ának (9) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató engedélye alapján a 35. § (2) 

bekezdésben meghatározott időt legfeljebb húsz perccel meg kell növelni (ez a felkészülési 

idő), illetve engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen.  

A Korm. rend 37. § (3) szerint a vizsgázónak, ha a közoktatásról szóló törvény 30. §-ának (9) 

bekezdése alapján engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a 

vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell számítani. A 

vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése után legalább tíz perc pihenőidőt kell adni. A 

pihenőidő alatt a vizsgaterem nem hagyható el. 7.1.2 Az OKÉV útmutatása  

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) által kiadott "Útmutató 

érettségi elnökök és a záróvizsgát lebonyolító intézmények számára" című segédlet 2. számú 

melléklete további ajánlásokat fogalmaz meg a vizsgaelnökök számára. Javasolja többek közt, 

hogy az elnök minden fogyatékossági típusnál tisztázza a következőket:  Milyen 

információkat tud adni az osztályfőnök, a szaktanár a sérült tanuló különleges igényeiről, az 

eddigi beszámoltatási formákról?  A tanuló eddig milyen segédeszközt, segédanyagot 

használt tanulmányai során?  Mennyi többletidőre van szüksége olvasási, írási, számolási 

vagy kommunikációs nehézségei miatt?  Szorul-e segítségre: különböző mozgások, 

eszközök kézbe adása területén?  Szükséges-e számára a feladatok szóban és írásban való 

egyidejű megadása?  

Azoknak a fiataloknak, akiknek a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság diagnosztizálta a beszéd- és nyelvi akadályozottságukat, s a közoktatási törvény 30. 

§ (9) bekezdése alapján javasolja az értékelés és minősítés alóli mentesítésüket, akkor az 

iskola igazgatója az érettségi vizsga során az előbb tárgyalt jogszabályok alapján alábbi 

lehetőségeket adhatja meg: 7.1.2.2 Diszlexiás, diszgráfiás tanuló esetén  Az írásbeli 

beszámolót magyar nyelv és irodalomból, illetve idegen nyelvből szóbeli felelettel, plusz 



tétellel válthatja meg.  Az írásbeli anyagok elkészítésénél a tanuló tételét számítógépre 

viheti, hogy lehetősége legyen helyesírási javítóprogram használatára. Értékeléskor a 

bizottság a tartalmi részt veszi figyelembe.  A magyar nyelvi tételek vonatkozásában a tanuló 

teljes, vagy részleges mentesítést kaphat.  A különböző vizsgatárgyak szöveges feladatainak 

megoldására többletidőt kaphat.  Magyar irodalom esetén kevesebb és rövidebb 

memoriterről kell, hogy számot adjon.  Használható segédeszközök: írógép, számítógép, 

helyesírási szótár, értelmező kéziszótár, 


