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Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról 
24. A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével 
kapcsolatos szabályok bekezdésének 
64. §   - 78. § szabályozza. 

 
A vizsgákkal kapcsolatos iskolai szabályok a következők: 

Azon tanulók számára, akik a tanév során 250 óránál vagy adott 

tantárgy tanítási óráinak 30 % -ánál többet mulasztottak, a 

nevelőtestület csak huzamos és súlyos betegség, külföldi tanulmányok 

folytatása, kiemelkedő sport- vagy művészeti tevékenység miatti 

hiányzás esetén engedélyezi az osztályozóvizsga letételét. 

A vizsgákon szerzett osztályzat végleges.  

Az év végi vizsga sikertelensége esetén csak javítóvizsgával lehet 

augusztusban javítani, az augusztusi vizsgán kapott elégtelen esetén az 

osztályt meg kell ismételni. 

A 250 óránál többet mulasztott diákok és a magántanulók esetében az 

osztályozóvizsga  

tárgyai: 

A készségtárgyak kivételével (testnevelés, ének, rajz) valamennyi 

tantárgy 

a magatartást és a szorgalmat nem értékeljük. 

formája:  

általában írásbeli és szóbeli vagy csak írásbeli, vagy csak szóbeli 

tantárgyanként a középszintű érettségi vizsga formájának megfelelően 

időpontja: május vagy augusztus 

 

a. Más iskolából átlépett tanuló, amennyiben az előírt tananyag haladási 

ütemében vagy tantárgyakban, modulokban különbség mutatkozik, 

különbözeti vizsga letételével léphet magasabb évfolyamra 



b. Az intézmény emelt szintű oktatási csoportjaiban elégtelenre 

osztályozott tanuló, javítóvizsga után emelt szintű képzésben 

folytathatja tanulmányait, kérésére átirányítható általános tantervű 

csoportba. 

 

Az évközi vizsgák rendje 

 

A tanuló osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei vagy az 

osztályozóvizsgán, a különbözeti vizsgán, valamint a pótló és javítóvizsgán nyújtott 

teljesítménye (a továbbiakban a felsorolt vizsgák együtt: tanulmányok alatti vizsga) 

alapján kell megállapítani. A kiskorú tanuló érdemjegyeiről a szülőt folyamatosan 

tájékoztatni kell. 

 

 

Tanulmányok alatti vizsgát (pótló és javítóvizsga, osztályozóvizsga, különbözeti 

vizsga) a tanuló az iskolában, illetve független vizsgabizottság előtt tehet. 

 

 

 

 

Javítóvizsga   

 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

a) a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

b) az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, 

távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

 A vizsgázó javítóvizsgát az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az 

augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet 

 



Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó-, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozóvizsgát az 

iskola a tanítási év során bármikor szervezhet. A vizsgák időpontjáról a vizsgázót a 

vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatni kell. 

A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató illetve a független vizsgabizottság által 

kijelölt napon tehet vizsgát. A független vizsgabizottság előtti vizsgára a 

bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül írásban jelentkezhet a tanuló az iskola 

igazgatóságán. 

 

Ha a tanuló a javítóvizsgát indokolatlanul elmulasztja, tanulmányait csak az osztály 

megismétlésével folytathatja. A javítóvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell 

letenni. 

 

Osztályozó vizsga  

 

A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanuló osztályozó 

vizsgát tehet, ha 

a) felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól, 

b) engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy 

tanévben vagy az előírtnál 

rövidebb idő alatt tegyen eleget, 

c) az 51. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél többet mulasztott, és a 

nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet, 

 átvételnél az iskola igazgatója előírja, 

 a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát, 

 magántanulóként folytatja tanulmányait, 



 a szaktárgyi órák legalább harminc százalékáról mulaszt, és a tanuló 

osztályában tanító tanárok közössége az osztályozó vizsgát lehetővé teszi. 

 

Az osztályozó vizsgára az iskola igazgatójának címzett kérelemben kell 

jelentkezni.  

A különbözeti és a beszámoltató vizsgákra tanévenként legalább két 

vizsgaidőszakot kell kijelölni.  

Vizsgaidőszakok 

SZEPTEMBER 

JANUÁR 1. félév végéig 

ÁPRILIS 

JÚNIUS 2.  félév végéig 

 

Javítóvizsga letételére az augusztus 15-étõl augusztus 31-éig terjedő időszakban, 

osztályozó, különbözeti és beszámoltató vizsga esetén a vizsgát megelőző három 

hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy osztályozó vizsgát az 

iskola a tanítási év során bármikor szervezhet 

 

Ha a tanuló - osztályzatának megállapítása céljából - független vizsgabizottság előtt 

kíván vizsgát tenni, kérelmét legkésőbb a félév illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző 30. napig kell benyújtani.   

 

Az írásbeli vizsgára tanári felügyeletet kell biztosítani. 

 

Az írásbeli dolgozatokat elbírálás után, illetve a szóbeli vizsga megkezdése előtt be 

kell mutatni a vizsgabizottság elnökének. 

 

Ha az osztályozóvizsgáról a tanuló igazolatlanul távol marad, vagy azt nem fejezi 

be, illetve az előírt időpontig nem teszi le, tanulmányait csak javítóvizsga letételével 

folytathatja. 



 

Osztályozóvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 

Ha a tanuló sikeres osztályozóvizsgát tett, a tanórákon való részvétele nem kötelező, mivel 

teljesítette adott évben az adott tárgy középiskolára vonatkozó tantárgy követelményeit. 

Amennyiben az órán részt kíván venni kérelemmel fordulhat az intézmény vezetőjéhez.  

 

 

 

 

 

 

 Különbözeti vizsga  

 

 Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában tehet, amelyben a tanulmányait 

folytatni kívánja. 

A különbözeti vizsgát az iskola igazgatója által megállapított időpontban az általa 

kijelölt tárgyakból kell tennie a tanulónak a háromtagú vizsgabizottság előtt. 

 

 

A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje 

 

A vizsgák követelménye a helyi tantervben szereplő, az adott tanévre, adott 

tanulócsoportra vonatkozó tananyag. A vizsgák részeit és az értékelés rendjét a 

helyi tanterv alapján a munkaközösségek határozták meg. A részletes tematika és 

követelményrendszer nyilvános. 

http://www.vorosmarty-erd.sulinet.hu/ 

 

A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el, és legfeljebb tizenhét óráig  

tarthat.  Ha a tanuló a következő tanév kezdetéig azért nem tett eleget a tanulmányi 

http://www.vorosmarty-erd.sulinet.hu/


követelményeknek, mert az előírt vizsga letételére a nevelőtestülettől halasztást 

kapott, az engedélyezett határidő lejártáig tanulmányait felsőbb évfolyamon 

folytathatja. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó számára legfeljebb három írásbeli vizsgát lehet 

megtartani. A vizsgák között a vizsgázó kérésére legalább tíz, legfeljebb harminc 

perc pihenőidőt kell biztosítani.  

 A vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő tantárgyanként hatvan perc.  

 

 

Egy vizsgázónak egy napra legfeljebb három tantárgyból szervezhető szóbeli 

vizsga. A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

A vizsgateremben egyidejűleg legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

 A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga 

helyszínén, mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe 

beosztották. 

 A szóbeli vizsgán a vizsgázó tantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő 

feladatot, és – amennyiben szükséges – kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges 

segédeszközt. Az egyes tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a 

vizsgáztató tanár gondoskodik. 

Minden vizsgázónak tantárgyanként legalább harminc perc felkészülési időt 

kell biztosítani a szóbeli feleletet megelőzően. A felkészülési idő alatt a vizsgázó 

jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 

Egy-egy tantárgyból egy vizsgázó esetében a feleltetés időtartama tizenöt percnél 

nem lehet több. 

Ha a vizsgázó a feleletet befejezte, a következő tantárgyból történő tételhúzás 

előtt legalább tizenöt perc pihenőidőt kell számára biztosítani, amely alatt a 

vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

 



A javítóvizsgáról, az osztályozóvizsgáról, a különbözeti vizsgáról jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelyet az intézmény irattárában kell elhelyezni. A vizsga tényét és 

eredményét az osztályfőnök az osztálynaplóba, törzslapba és a bizonyítványba 

jegyzi be.  

 

 

 

 

 

KÉRELEM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

 

Címzett: a Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója 

A tanuló neve:  .........................................................  

Osztálya:  .................................................................  

Tantárgy:  .................................................................  

Tanár neve:  .............................................................  

 

T i s z t e l t  I g a z g a t ó  A s s z o n y !  

Kérem, engedélyezze számomra a megadott tantárgyból osztályozó vizsga letételét.  

Indok: 

  előrehozott érettségi vizsgát szeretnék tenni 

 egyéb:  ....................................................................................................................  

A vizsgaidőszak: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…… 

 

Érd, ……………….  ...................................................  

 

 ..........................................................  ................................................ 

 tanuló aláírása  szülő aláírása kiskorú vizsgázó esetén 

 

Szaktanári javaslat: .........................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................................  



 

 ………………………………… 

 szaktanár aláírása   
 

Igazgatói határozat: 

 Engedélyezem Nem engedélyezem 

 

Érd, ……………….  .................................................  

 ………………………………… 

 igazgató 


