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__________________________________________________________________________________  

 

Tájékoztató a szóbeli érettségi vizsgákról  
 

Kedves Vizsgázók! 
 
2019. június 17-én kezdődnek a Schiller Gimnáziumban a középszintű szóbeli vizsgák az alábbi beosztás 
szerint: 
 

 2019. június 17-19. 2019. június 18-20. 2019. június 20-21. 2019. június 24-26. 

Osztály 12. b 12. a 12. d 12. c 

Vizsgaterem 7-es terem 6-os terem 7-es terem 7-es terem 

 
 

Általános információk 
 
Az osztályod szóbeli vizsgájának első napján 7:25-kor kell megérkezned a gyülekező termetekbe (lásd a 
faliújságon). 
A szóbeli vizsga előtt az érettségi vizsgaelnök tájékoztató értekezletet tart a vizsgabizottság és a vizsgázók 
részére (azaz a részvétel mindenkinek kötelező). Ennek várható kezdete 7:40-7:45. 
 
A tájékoztató értekezleten az elnök ismerteti: 

az emelt szintű vizsgák már véglegesített eredményeit,  
a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat,  
az érettségi vizsgát követő eredményhirdetés helyét és idejét,  
a vizsgabeosztást, a csoportok szerinti vizsgaidőt,  
a vizsgabizottság által hozott határozatokat (pl. a középszintű vizsgadolgozatok vizsgázói 
észrevételeivel kapcsolatban),  
a vizsgabizottság döntései elleni jogorvoslat lehetőségét.  

 
A vizsgaterembe íróeszközt, személyazonosító igazolványt - mivel személyazonosságodat igazolni kell – 
vigyél magaddal. A vizsgateremben a vizsgázóknak víz és szőlőcukor van bekészítve. 
 
Öltözék: lányoknak matrózblúz/fehér ing, sötét alj, fiúknak fehér ing, öltöny. 
 
A vizsgák időtartama 
 
A szóbeli vizsgák időtartama meglehetősen hosszú, mivel 5 diák tartózkodik egyidejűleg a vizsgateremben. 
A szóbeli feleleteid kifejtésére 15 perced van. A vizsgázónak 30 perc felkészülési idő jár a feleleteire, illetve 
az érettségi vizsgára történő jelentkezésekor kérvényezett és az igazgató által kiállított határozat alapján a 
felkészülési idő 15 perccel meghosszabbítható. 
Természetesen a felkészülési időd hosszabb lesz, amennyiben nem elsőként felelsz. 
 
Az élő idegen (angol) nyelvi vizsgák esetében nincsen felkészülési időd. A tétel húzása után rögtön 
megkezded a feleletedet. 
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Segédeszközök  
 
A szaktanárok bekészítik a vizsgaterembe a szükséges segédeszközöket. Ezeket a tétel kihúzása után 
önállóan kell kiválogatnod, majd a feleleted után visszatenned az asztalra. Az érettségi vizsgára történő 
felkészítés során a szaktanáraid már elmondták, hogy melyik tantárgyhoz, milyen segédeszközt használhatsz. 
 
A szóbeli vizsga menete  
 
Az érettségi szóbeli vizsga mindennap 8:00-kor kezdődik és az utolsó feleletnek 18:00 óra előtt véget kell 
érnie. 
A vizsgázók számára a gyülekező termükben ki lesz téve a szóbeli vizsga időbeli beosztása.  
Fontos, hogy a vizsgaterembe történő belépésed időpontja előtt 45 perccel jelenj meg az iskolában. Bármi 
megtörténhet, és ez által módosulhat a vizsgabeosztás, hamarabb kerülhetsz sorra.  
 
A vizsgateremben a vizsgaelnök elkéri a személyazonosító igazolványodat, majd tájékoztat arról, hogy 
melyik tantárgyból húzod ki a tételedet. Piszkozati lapokat, segédeszközöket viszel a neveddel ellátott 
asztalhoz.  
Két felelet között, de még a következő tételed kihúzása előtt szükség esetén engedélyt kérhetsz a 
vizsgaelnöktől, hogy rövid időre elhagyd a vizsgatermet. 
 
A vizsgázót a kérdező tanár kérdezi. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, ha az adott 
vizsgatárgy vizsgáztatási módszertana (pl. idegen nyelvek) másként nem rendelkezik. 
A vizsgabizottság tagjai kérdéseket akkor tehetnek fel, ha meggyőződtek, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését 
befejezte, vagy ha elakadt, illetve a tétel kifejtésében súlyosan tévedett.  
A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható félbe, ha súlyosan tévedett, vagy ha a rendelkezésre álló idő 
letelt. 
 
Ha a vizsgázó a tétel kifejtésében teljes tájékozatlanságot árul el, azaz feleletének értékelése nem éri el a 
szóbeli vizsgarészre adható összes pontszám tizenkettő százalékát, az elnök egy alkalommal póttételt húzat 
vele. 
A póttétel húzatás a szóbeli vizsga újrakezdését jelenti. Nem lehetséges csak egy altételből, vagy feladatból 
póttételt húzni akkor sem, ha ezek külön tétellapon szerepelnek, és egymástól függetlenül húzza ki a vizsgázó 
a szóbeli tétel elemeit, így nem lehet pl. külön irodalom vagy magyar nyelvi tételt húzatni magyar nyelv és 
irodalom vizsgatárgyból. 
Póttétel esetében a feleltedre kapott vizsgapontot felezni kell, ez lesz a szóbeli vizsgád eredménye. 
 
Előrehozott és külsős érettségi vizsgázók 
 
A vizsgázók a szóbeli vizsgabeosztásukat felkészítő szaktanáraiktól tudhatják meg. Rájuk is vonatkozik, hogy 
a vizsga megkezdése előtt 45 perccel jelenjenek meg az iskolában. 
 
Az emelt szinten előrehozott vizsgát tevő diákok az eredményeiket azon a tájékoztató értekezleten tudják 
meg, amely osztályhoz történt a vizsgabeosztásuk. Ezt az időpontot az iskola által adott vizsgabehívón is 
megtalálják. 
 
 
A szabálytalanságról és annak következményeiről  
 
A szóbeli vizsgán is előfordulhat szabálytalanság. Ha pl. a vizsgázó segítséget nyújt társának, vagy annak 
segítségét igénybe veszi, meg nem engedett eszközt használ, a vizsga rendjét zavarja, az elnök figyelmezteti. 
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Befejezheti ugyan a szóbeli vizsgát, de ha a szabálytalanság elkövetését a vizsgabizottság megállapítja, a 
bizottság mérlegelhet, végső esetben az elért eredményt megsemmisítheti.  
A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  
Az igazgató a szóbeli vizsga szünetében vagy a befejezését követően haladéktalanul részletes jegyzőkönyvet 
készít a szabálytalanság elkövetéséről. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a meghallgatottak nyilatkozatát, 
minden olyan eseményt, körülményt, amely lehetővé teszi a kivizsgálást. A vizsgázó külön véleményét a 
jegyzőkönyvre rá kell vezetni.  
 
 
Az eredményhirdető értekezlet  
 
Az érettségi elnök az első napon a tájékoztató értekezleten elmondja az érettségi vizsgát követő 
eredményhirdetés helyét és idejét. 
Ezen az értekezleten ismételten ünneplő öltözetben kell megjelenned.  
Itt történik meg a vizsgázók általános tájékoztatása az eredményekről.  
Az elnök röviden értékeli az érettségi vizsgát, elmondja vizsgabizottság addig még nem ismertetett 
döntéseit, a vizsgázók tudomására hozza a jogorvoslat lehetőségét, majd kiosztja az érettségi 
bizonyítványokat.  
Az eredmény kihirdetése nyilvános.  
Nagyon fontos, hogy a vizsgázók az érettségi bizonyítványban és a tanúsítványon ellenőrizzék adataikat és 
amennyiben hibát találnak, feltétlenül jelezzék. 
 
A jogorvoslati lehetőségről 
 
A vizsgázó (illetve kiskorú vizsgázó esetében a szülő, gondviselő) az érettségi vizsga vizsgabizottságának 
döntése ellen a döntést – azaz az érettségi vizsga eredményének kihirdetését – követő öt napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozva fellebbezést nyújthat be a kormányhivatalhoz. 
Az eredményhirdető értekezleten ismertetett vizsgabizottsági döntések ellen jogorvoslatra rendelkezésre 
álló időt az értekezletet követő első naptól kell számítani. A fellebbezés benyújtására meghatározott 
határidő elmulasztása jogvesztő, a határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs.  
 
Fontos tudni, hogy fellebbezést csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet benyújtani. Ha a szóbeli vizsgán 
nem történt jogszabálysértés, a szóbeli vizsga eredményét felülvizsgálni nem lehet. A szóbeli vizsgán a 
tantárgyi bizottság, vagy a vizsgabizottság által megállapított pontszámot a vizsgázónak el kell fogadnia.  
A Kúria elvi jelentőségű Kfv. II.39.055/12/9. számú döntése alapján nem gyakorolhatja a bíróság 
megváltoztató jogkörét akkor, amikor a vizsgázó magát a vizsgáztató mérlegelése során hozott döntését 
kifogásolja, hiszen azt kellő szakmai tudás és a szóbeli vizsga szakmai minőségének megfelelő kontrollja 
hiányában nem bírálhatja felül.  
A törvényben és a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően folytatott vizsga alapján megállapított 
szóbeli eredmény megváltoztatására nincs jogszabályi lehetőség. 


