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A változások legfontosabb területei
Az új ágazati (30) és ágazaton belüli specializáció (30) szakmai vizsgatárgyak
belépése a szakgimnáziumi érettségibe.
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai
Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

Az SNI vizsgázókra
vonatkozó szabályok
Lehetőség a szóbeli felelet
idejének meghosszabbítására
Lehetőség elektronikus
szótárhasználatára

A nyelvvizsga egyenértékűség
változása
A felnőttek vizsgálata
2020 szeptemberétől

… hatályba lépés

A változások legfontosabb területei:
(SNI)
Az SNI vizsgázókra
vonatkozó szabályok

Lehetőség a szóbeli felelet
idejének meghosszabbítására

Eddig csak az írásbeli idejéről és a szóbeli
vizsga felkészülési idejéről rendelkezett a
vizsgaszabályzat.
Most:
- Az írásbeli idejének max. 60 perces
meghosszabbítása
- A szóbeli felkészülési idejének max. 20
perces meghosszabbítása
- A szóbeli feleltetés idejének max 10
perces meghosszabbítása

A változások legfontosabb területei:
(SNI)
Az SNI vizsgázókra
vonatkozó szabályok

Lehetőség a szóbeli felelet
idejének meghosszabbítására
Lehetőség elektronikus
szótárhasználatára

Az új szabály a 40/2002 OM rendeletben
található:
1/C. § Az érettségi vizsga során a vak,
gyengénlátó és mozgásszervi fogyatékos
tanulók a nyomtatott nem
enciklopédikus szótár helyett a szótár
digitalizált, világháló-kapcsolattal nem
rendelkező változatát is használhatják.

A változások legfontosabb területei:
(SNI)
Az SNI vizsgázókra
vonatkozó szabályok

Lehetőség a szóbeli felelet
idejének meghosszabbítására
Lehetőség elektronikus
szótárhasználatára
A nyelvvizsga egyenértékűség
változása

45.§ (4) A vizsgázó érettségi bizonyítványa,
tanúsítványa, ha idegen nyelvből, illetve a
nyelvoktató nemzetiségi oktatásban
nemzetiségi nyelvből emelt szintű érettségi
vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az
érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit,
azoknak minden vizsgarészét a részletes
követelményekben meghatározott módon, …
Hasonló a változás a nemzetiségi és a két
tanítási nyelvű, valamint az írásbeli és szóbeli
nyelvvizsga-egyenértékűség
szabályozásában.

A változások legfontosabb területei:
(SNI)
Az SNI vizsgázókra
vonatkozó szabályok

Lehetőség a szóbeli felelet
idejének meghosszabbítására
Lehetőség elektronikus
szótárhasználatára
A nyelvvizsga egyenértékűség
változása
A felnőttek vizsgálata
2020 szeptemberétől

2020. 09. 01-től
Ha a tanulói jogviszony megszűnése után
következik be olyan állapot, amely alapján az Nkt.
4. § 25. pontjában felsorolt sajátos nevelési igény
megállapításának lenne helye, az e bekezdésben és
a (6)-(7) bekezdésében foglaltakat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fogyatékosság
fennállását szakorvos által kiállított igazolással
külön jogszabályban meghatározott szakértői
bizottság szakértői véleményével kell bizonyítani.
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (2020. 09.01-től):
Gyakorló Szakszolgálat – érettségi, nyelvvizsga,
felsőoktatás, KRESZ vizsga

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

11. § (1) Érettségi vizsgát az érettségi vizsga
vizsgaidőszakában (a továbbiakban:
vizsgaidőszak) lehet szervezni.
(2) A vizsgaidőszakok - a vizsga szintjétől
függetlenül - a következők:
b) október-november hónapi a Hivatal,
valamint a kormányhivatal és a kijelölt
középiskolák részére a rendes, az
előrehozott, a kiegészítő, a szintemelő, az
ismétlő, a pótló és a javító érettségi vizsgák
megszervezésére,

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

9.§ (3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony
fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése
előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal
letett érettségi vizsga, amely letehető
a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott idegen
nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes
befejezését megelőző első vagy második tanév
vizsgaidőszakaiban, továbbá
b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló
számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való
jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges
tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi
tanterve szerint a középiskolai tanulmányok
befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul,
az adott tanév sikeres befejezését követő első
vizsgaidőszakban.

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

Óraterv a kerettantervekhez - 9-12. évfolyam, gimnázium
Tantárgyak
9. évf.
10. évf.
Magyar nyelv és irodalom
4
4
I. idegen nyelv
3
3
II. idegen nyelv
3
3
Matematika
3
3
Történelem, társadalmi és állampolgári
2
2
ismeretek
Etika
Biológia - egészségtan
2
Fizika
2
2
Kémia
2
2
Földrajz
2
2
Ének-zene
1
1
Vizuális kultúra
1
1
Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret
1
Művészetek
Informatika
1
1
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
5
5
Osztályfőnöki
1
1
Szabadon tervezhető órakeret
4
4
Rendelkezésre álló órakeret
35
36

11. évf.
4
3
3
3
3

12. évf.
4
3
3
3
3

1
2
2

2

2

2

5
1
6
35

1
5
1
8
35

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

FIGYELEM!!!!
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 7.§ (1) b) bb)
Az iskola pedagógiai programja meghatározza az iskola
helyi tantervét, ennek keretén belül,
középiskola esetén azon választható érettségi
vizsgatárgyak megnevezését, amelyekből a középiskola
tanulóinak közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára
való felkészítését az iskola kötelezően vállalja, továbbá
annak meghatározását, hogy a tanulók milyen helyi
tantervi követelmények teljesítése mellett melyik
választható érettségi vizsgatárgyból tehetnek érettségi
vizsgát,

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

9.§ (6) Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból
a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának
az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal
történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása
alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése
előtt szintemelő érettségi vizsgát a 12. § (1)
bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből,
továbbá informatikából lehet tenni.

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

… hatályba lépés

2019. 11. 29.

A változások legfontosabb területei:
előrehozott vizsgák
Az előrehozott érettségi
vizsgák szabályai

Előrehozott vizsga ősszel is

A vizsga feltételeinek változása

A vizsgatárgyak körének
bővülése

… hatályba lépés

Mi várható?

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

emelt
1 233
1 303
1 518
1 766
1 643
1 718
2 009
2 156
2 117
2 920

május-június
közép
összesen
37 919
39 152
39 884
41 187
38 421
39 939
39 257
41 023
20 363
22 006
20 184
21 902
30 808
32 817
31 121
33 277
22 902
25 019
25 422
28 342

október-november
emelt
közép
összesen
786
9 202
9 988
825
9 336
10 161
999
8 708
9 707
1 158
10 178
11 336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16 004
12 681

11 000

Kérjük, tájékoztassák a tanulókat
és a pedagógusokat!

Néhány szó a felsőoktatási
felvételi eljárásról…

Új felvételi követelmény
Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre CSAK AZ A JELENTKEZŐ VEHETŐ FEL, AKI
legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget tanúsító
oklevéllel rendelkezik.
(Kivéve: ahol a felvételi összpontszámot gyakorlati vizsgával határozzák meg.)
1) Egyes képzési területeken a
felvételi követelmény BÁRMELY emelt
szintű érettségi vizsgával teljesíthető.
Többletpontszámítás
A felvételi követelményként választott
emelt szintű érettségiért csak akkor
adható többletpont, ha a választott
tárgyból lehet érettségi pontot
számítani, és legalább 45%-os
eredményű.

2) Egyes képzési területeken a
felvételi követelmény az érettségi
pontszámításához meghatározott
emelt szintű érettségi tárgyak közül
teljesíthető.
Többletpontszámítás

A legalább 45%-os emelt szintű
érettségi vizsgáért jár a többletpont.

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

Mi várható?
Összes jelentkező 2019-ben végzett
A/O
jelentkező A/O

Van legalább egy emelt
szintű vizsgája
Összes jelentkező A/O

48 130

24 350

94 156

41 611

Növekedés???

46 026

Növekedés?????

28 765

17 261

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

Nem változik!!!
Az alapképzés, osztatlan mesterképzés pontszámítási elvei:
Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén két pontszámítási mód alkalmazható:
I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege,
hozzáadva a többletpontokat

Többletpontszámítás elvei:

II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a
többletpontokat.

vagy

• nyelvtudás (maximum 40 pont)
• B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,
• C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.

• emelt szintű érettségi (maximum 100 pont)
• min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont
számítása, illetve a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés: vizsgatárgyanként 50
többletpont (egy emelt szintű érettségiért 50, két emelt szintű érettségiért 100 pont).
• előnyben részesítés
• hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó: 40 többletpont.
• felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
• azonos képzési területre történő jelentkezés esetén.
• képzési területenként eltérő módon adható
• tanulmányi, szakmai, művészeti vagy sportverseny eredményéért, valamint OKJ-s szakképesítésért
adható többletpontok.

Érettségi bizonyítvány és középiskolai
bizonyítvány
Kérések a középiskolákhoz
Be kell benyújtani a felsőoktatási
felvételi eljárás során a
tanulmányi pont számításához a
középiskolai bizonyítvány
megfelelő oldalait.
A tanulmányi pont számításához a
jelentkezőknek be kell küldeniük a 9-12
(13) év végi bizonyítványuk másolatát.
Kérjük az iskolák segítségét abban, hogy
a 9-11 (12) évfolyam eredményeit
tartalmazó oldalakat áprilisban, az
utolsó év végi eredményeket tartalmazó
oldalakat pedig május folyamán be
tudják küldeni.

Nem kell benyújtani a felsőoktatási
felvételi eljárás során a 2006. január
1-je után kibocsátott magyar
rendszerű érettségi bizonyítványt,
mivel annak eredményeit a
köznevelés információs rendszeréből
kapjuk meg.
Kérjük, hogy a tanulóik érdekében a lehető
leghamarabb küldjék meg a KÉNY-be az elért
eredményeket, majd a Jelentőlap az
érettségi bizonyítványokról, tanúsítványokról
és törzslapkivonatokról megnevezésű
dokumentumot küldjék meg a Hivatalnak.
Amíg az érettségi adatok nem válnak
hitelessé, a jelentkezők részére pontszám
nem számítható.

Sikeres tanévet, érettségi
vizsgákat és felvételi eljárást
kíván Önöknek és tanulóiknak
az Oktatási Hivatal!

