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Székhelyén 
 
 
 Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
 
A 2005. évi érettségi vizsgákkal kapcsolatban az Oktatási Minisztérium közoktatási szakterülete, 
valamint az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (továbbiakban: OKÉV) rendszeresen 
tájékoztatást ad az érettségi vizsga előkészületeiről, és felhívja a figyelmet az aktuális tennivalókra, 
továbbá mindazokra a tudnivalókra, amelyek a vizsga előkészítése, lebonyolítása szempontjából az 
iskolák, a tanulók és a szülők tájékoztatása és tájékozottsága szempontjából fontosak. A 
tájékoztatás, mint most, úgy a későbbiek során is az ADAFOR programon keresztül és ezzel 
párhuzamosan az OM és az OKÉV honlapján történik. 
 
Jelen körlevelünkkel az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 
 
1. A 2005. évi érettségi vizsgákat az érettségi vizsga vizsgaszabályzatáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 

Korm. rendelet alapján kell lebonyolítani. A kormányrendelet módosítása 233/2004. (VIII. 6.) 
számmal megjelent a Magyar Közlöny 112. számában. Az érettségi vizsgával szorosan 
összefüggő felsőoktatási felvételi eljárást a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásának 
általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerint kell lebonyolítani. E 
rendelet módosítása is megjelent 234/2004. (VIII. 6.) számon és ugyancsak a 112. számú 
Magyar Közlönyben található. Az érettségi vizsga általános és részletes vizsgakövetelményeit a 
többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet melléklete, illetve a szintén többször 
módosított 40/202. (V. 24.) OM rendelet melléklete tartalmazza. A részletes 
vizsgakövetelmények a Magyar Közlöny 2003. évi 57/II. és 111/II. számaiban olvashatók.  
Fontos, hogy a részletes követelményekben lévő vizsgaleírásoknak a módosított 
vizsgaszabályzathoz való igazítása még folyik, így azokban a közlönyben olvasható szöveghez 
képest változás várható. A változások azonban nem érintik a vizsgakövetelményeket, csak a 
vizsgák technikai leírását. 



 
 
2. Döntés született arról, hogy az érettségire történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételire 

jelentkezés határideje 2005-től azonos időpontra esik. 2005-ben és az ezt követő években az 
érettségire, illetőleg a felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre a határidő február 15. 
 

3. 2004-ben pedagógusonként tízezer forint normatíva áll a középiskolák rendelkezésre 
pedagógusaiknak a kétszintű érettségi vizsgára történő felkészítésére.  A suliNova Kht és az 
NSZI által szervezett akkreditált és az OKÉV által is elfogadott továbbképzések nem csupán az 
emelt szintű vizsgáztatásra készítenek fel, hanem emellett foglalkoznak a középszintű 
vizsgáztatás, a szóbeli tételkészítés, az írásbeli javítás és az érettségi felkészítés témaköreivel is. 

Felhívjuk az iskolák figyelmét, – mivel a már lezajlott továbbképzések létszámadatai alapján 
a célra felhasználható összegből még jelentős tartalékok vannak az iskolákban – használják 
ki a még hátralévő három hónapot arra, hogy minél több pedagógus végezze el ezeket a 
továbbképzéseket, és juttassa el ezáltal a vizsgáztatáshoz szükséges ismereteket iskolája 
többi tanárához is. 

 
4. Az OKÉV az érettségire történő tanulói jelentkezések felmérése céljából 2004 novemberében 

előzetes érettségi jelentkezést hirdet meg, amelyhez a szükséges szoftvert és nyomtatványokat 
az iskolák elektronikus úton kapják meg. Kérjük az iskolákat, készüljenek fel az előzetes 
jelentkeztetésre, és egyben készítsék fel rá diákjaikat is. Az előzetes jelentkeztetés nem jelent 
majd felesleges többletadminisztrációt, mert az annak során keletkezett elektronikus 
adatbázisok változatlan formában felhasználhatók lesznek a februári „éles” jelentkezések 
alkalmával. 
 

5. A jelentkeztetésre való felkészítés érdekében az OKÉV regionális igazgatóságai október 
hónapban országszerte mintegy 128 tájékoztatót tartanak osztályfőnökök, diákok, ill. szüleik 
részére. A tájékoztatók helyszínéről és idejéről az OKÉV területileg illetékes regionális 
igazgatóságain tájékozódhatnak. Ezzel párhuzamosan az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda 
teljes körű információszolgáltatást és ügyintézést biztosít az érdeklődőknek a felsőoktatási 
felvételi eljárással és általában a továbbtanulással kapcsolatos kérdésekben (felsőoktatási 
intézmények, pályaorientáció, felvételi jelentkezési lapok, pontszámítás, határidők, a 
Felsőoktatási felvételi tájékoztató és egyéb kiadványok stb). Az  OFI Információszolgálata  
elérhető  az info@felvi.hu e-mail címen vagy a (06-1) -477-3131-es  telefonszámon,  illetve a 
www.felvi.hu címen elérhető oldalon folyamatosan naprakész tájékoztatással várja az 
érdeklődőket. 

 
 

6. Az új rendszerű érettségi vizsga mindkét szinten történő lebonyolításának megkönnyítése 
érdekében folyamatban van az érettségi megszervezése során minden résztvevő intézmény 
számára kötelezően alkalmazandó érettségi szoftver kifejlesztése. A szoftver első, jelentkeztető 
modulja novemberre elkészül, így az előzetes jelentkeztetést már ennek segítségével kell 
lebonyolítani.  Ez a szoftver szolgáltatja majd – a bizonyítványok és a tanúsítványok kivételével 
- a vizsgákhoz szükséges összes hivatalos dokumentumot, így azok kereskedelmi forgalomba 
nem is kerülnek, előzetes megrendelésükre tehát nincs szükség. A szoftver fejlesztése során 
folyamatosan informáljuk majd a középiskolákat annak tartalmáról és működéséről, majd teljes 
elkészültekor (várhatóan január vége) minden középiskola számára a szoftver használatára 
vonatkozó képzési lehetőséget biztosítunk. Az érettségi bizonyítványok és tanúsítványok formai 
tervezése még folyik. Nyomdai terjesztésük módjáról– egy hasonló körlevélben - időben 
értesítjük a középiskolákat.  

 
7. Az Oktatási Minisztérium és az OKÉV kéri valamennyi, a vizsgaszervezésben részt vevő 

intézmény együttműködését. Kérjük, hogy időben mérjék fel a vizsgáztató pedagógusok, a 
vizsgán felügyeletet ellátók körét, pontosan rögzítsék feladataikat, megfelelően mérjék fel és 
készítsék elő a vizsgák helyszíneit. Vannak vizsgatárgyak (pl. informatika vagy testnevelés), 
amelyek esetében szükség lehet az iskolák egymás közötti együttműködésére, iskolán kívüli 



erőforrások bevonására. Itt hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a 2004/2005. tanév rendjéről szóló 
rendelet augusztusi módosítása további egy tanítás nélküli munkanap igénybe vételét teszi 
lehetővé a középiskolák számára az érettségi vizsga sikeres lebonyolítása céljából. 
Kérjük továbbá, hogy működjenek együtt az OKÉV területileg illetékes regionális 
igazgatóságaival az emelt szintű vizsgák megszervezésében (vizsgahelyszínek, felügyelő és 
javító, vizsgáztató tanárok stb. biztosítása). 

 
8. Az érettségi vizsgaszabályzat új érettségi vizsgarészként bevezette a projektvizsga fogalmát. A 

projektvizsga lényege az, hogy az utolsó tanév kezdetén, illetőleg amely tanévben a tanuló 
érettségire jelentkezik, annak a tanévnek kezdetén már el kell kezdeni a projektdolgozat 
készítését. Az Oktatási Minisztérium az OKÉV-en keresztül 2004. október 15-ig hirdeti meg az 
adott vizsgatárgyak projekt-témáit. Az érintett vizsgatárgyak: Horvát népismeret, Német 
nemzetiségi népismeret, Szlovák népismeret, Szlovén népismeret, Román népismeret, Cigány 
népismeret, Rajz és vizuális kultúra, Emberismeret és etika, Társadalomismeret, Ember és 
társadalomismeret, etika, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Utazás és turizmus, Gazdasági 
ismeretek. (A Gazdasági ismeretek vizsgatárgy projekt-témái már most is olvashatók az OKÉV 
honlapján.) 
 

9. Tájékoztatjuk a középiskolákat arról, hogy legkésőbb december 10-ig nyilvánosságra hozzuk az 
emelt szintű érettségi vizsgák szóbeli tételeinek azon részeit, amelyek a jogszabályok alapján 
nyilvánosságra hozhatók. Felhívjuk figyelmüket arra, hogy az Oktatási Minisztérium honlapján 
2004 tavaszán megjelentek azok a tantárgyankénti érettségi útmutatók, amelyek – többek 
között– a középszintű érettségi vizsgák szóbeli tételeire, tételsoraira adnak konkrét mintákat, 
ajánlásokat. 
 

10. Akik régebben érettségiztek, azoknak is a 2005. évi felsőoktatási felvételijük érdekében 2005. 
február 15-ig felvételi A és B jelű jelentkezési lapokat kell kitölteniük és beküldeniük. Korábbi 
érettségi eredményük középszintű, ugyanolyan osztályzatú érettséginek számít. Ők két ok miatt 
jelentkezhetnek 2005. február 15-ig érettségire. Az egyik az, ha javítani akarják valamelyik 
tantárgyból érettségi eredményüket, a másik az, hogy nincs még érettségi osztályzatuk az adott 
szakcsoportban előírt tárgyak valamelyikéből. Középszintű érettségire valamelyik – pl. a régi – 
középiskolába vagy az OKÉV területileg illetékes igazgatóságánál jelentkezhetnek. (A 
középiskola fogadhatja őket érettségi vizsgára, de nem köteles fogadni, ám ebben az esetben is 
megfelelő tájékoztatást kell adni a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról, annak helyéről.) Az 
emelt szintű érettségi vizsgára csak az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságainál 
jelentkezhetnek. 

 
11. A 2004/2005. tanévben még nem végzős diákok egyes vizsgatárgyakból 2005. február 15-ig, 

illetve 2005. augusztus 31-ig előrehozott érettségi vizsgára jelentkezhetnek. (Pl. sikeres 
nyelvvizsgával az érettségi ötös osztályzatot idegen nyelvből meg lehet szerezni.) A jelentkezés 
feltétele az iskola  helyi tantervében az adott tantárgyból előírt követelmények teljesítése, és 
bizonyítványba beírt osztályzat az egyes évfolyamokon. Azt is az iskola belső szabályzatai döntik 
el, hogy sikeres nyelvvizsga esetén kell-e osztályozóvizsgát tenni vagy sem. 

 
12. Felhívjuk az érettségiztető iskolák figyelmét a jogkövető magatartásra. A nem a 

jogszabályoknak megfelelő intézkedések, eljárások nem csupán az adott iskola tanulóit 
hozhatják jóvátehetetlenül hátrányos helyzetbe, hanem adott esetben az érettségi vizsga 
országos megszervezésének biztonságát is veszélyeztethetik.  Az érettségi vizsgaszabályzat és az 
ezzel kapcsolatos egyéb jogszabályok igen sok újdonságot, a megszokottól eltérő elemet 
tartalmaznak. Kérjük az iskolákat, hogy amennyiben valamely kérdés tisztázatlan számukra, 
nem pontosan megértett szabályt akarnak alkalmazni, bizonytalanság esetén inkább kérdezzék 
meg az OKÉV területileg illetékes regionális igazgatóságait, központját, vagy az Oktatási 
Minisztériumot a hiteles és hivatalos állásfoglalás céljából.  

 
13. A kétszintű érettségivel kapcsolatos leggyakoribb kérdésekből és a rájuk adott válaszokból 

összeállítást találnak a www.ptmik.hu honlapon a programok között, a kétszintű érettségi 



fórum rovatban (hamarosan a www.sulinova.hu, a www.sulinet.hu, a www.okev.hu és a 
www.om.hu honlapról is elérhető lesz). Kérjük, a megfelelő tájékozottság érdekében ajánlják ezt 
is a pedagógusoknak, a diákoknak és a szülőknek! 

 
 

 
Budapest, 2004. szeptember  30. 
 
 
 
         Sipos János  
 
 
 


