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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM - KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉG I VIZSGA 

Vizsga részei: 

 Írásbeli vizsga: 240 perc - 100 pont 

 Szóbeli vizsga: 30 perc felkészülés, 15 perc tételkifejtés - 50 pont 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

I. feladatlap (90 perc, 50 pont): 

 Szövegértési feladatsor 

 Érvelés vagy gyakorlati szövegalkotás 

II. feladatlap (150 perc, 40 pont): 

 Műértelmező szövegalkotás: 

Egy mű értelmezése VAGY Összehasonlító értelmezés 

Helyesírás: 8 pont, Íráskép: 2 pont. 

SZÓBELI VIZSGA  

 20 magyar nyelvi tételből egy magyar nyelvi tétel kifejtése (10 pont) 

 20 irodalmi tételből egy irodalmi tétel kifejtése (25 pont) 

 (A kifejtés nyelvi minősége: 15 pont) 
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MATEMATIKA - KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA  

Matematikából a középszintű érettségi vizsga írásbeli és az írásbeli vizsgán 25% alatti (de legalább 12 %-ot elérő) 

eredmény esetén szóbeli részből áll. 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Az írásbeli vizsgán, melynek ideje 180 perc, a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk, mely két 

részből áll. A vizsgázó az I. (45 perc) és a II. (135 perc) feladatlapon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint 

oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja. A vizsgázó először az I. 

feladatlapot oldja meg. Az I. feladatlapot a 45 perc leteltével a felügyelő tanár összegyűjti, majd ezután kerül sor 

a II. feladatlap kiosztására és megoldására.  

Az I. feladatlap 10-12 feladatot tartalmaz, amely az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét 

hivatott ellenőrizni. Az első feladatlap megoldására 45 perc áll rendelkezésre, vagyis ezen idő eltelte után e fel-

adatok megoldására nincs tovább mód.  

A II. feladatlap megoldási időtartama 135 perc. A II.A rész három, egyenként 9-14 pontos feladatot tartalmaz, 

melyek több részkérdésből állnak. A II.B rész három, egyenként 17 pontos feladatot tartalmaz, amelyből a vizs-

gázó választása szerint kettőt kell megoldani és csak ez a kettő értékelhető. A feladatok a középszintű követel-

mények keretein belül összetett feladatok, általában több témakört is érintenek és több részkérdésből állnak.  

Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tá-

rolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gon-

doskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik. 

Az írásbeli vizsgadolgozatokat a szaktanár javítja és értékeli. Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató 

alapján történik. A javítási-értékelési útmutató tartalmazza a feladatok részletes megoldását, esetenként több 

változatot is, valamint az egyes megoldási lépésekre adható részpontszámokat. A középszintű feladatlap II. B 

részében kitűzött 3 feladat közül csak 2 feladat megoldása értékelhető. A vizsgázónak az erre a célra szolgáló 

négyzetben (a II. feladatlap 3. oldalán) meg kell jelölnie annak a feladatnak a sorszámát, melynek értékelése nem 

fog beszámítani az összpontszámába. Amennyiben ez nem történt meg és a választás ténye a dolgozatból sem 

derül ki egyértelműen, akkor a nem értékelendő feladat automatikusan a kitűzött sorrend szerinti utolsó feladat 

lesz. 

Az írásbeli vizsga összpontszáma: 100 pont 

Az írásbeli vizsga összpontszáma alapján az érettségi vizsga eredménye:   

 80 – 100 pont   -   jeles 

 60 –   79 pont   -   jó 

 40 –   59 pont   -   közepes 

 25 –   39 pont   -   elégséges 

 12 –   24 pont   -   a tanuló szóbeli vizsgát tehet  

 0  –   11 pont   -   elégtelen 
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SZÓBELI VIZSGA  

A középszintű szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot működtető intézmény gondoskodik, 

amennyiben a vizsgázó csoportban van szóbeli vizsgázó. A szóbeli tételek nem hozhatók nyilvánosságra.  

Vizsgázónként megengedett segédeszközök: függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle is), szöveges adatok tá-

rolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő, melyekről a vizsgázó gon-

doskodik. Ezeket az eszközöket a vizsgázók a vizsga során egymás között nem cserélhetik.  

A szóbeli tételek tartalmi jellemzői: A tétel tartalmaz három egyszerű, az elméleti anyag elsajátítását számonkérő 

kérdést (definíció, illetve tétel kimondását, vagy ezek közvetlen alkalmazását megkívánó egyszerű feladatot), va-

lamint 3 feladatot. A tétel egyes elemei más-más témakörhöz tartoznak. A tételt a vizsgázónak önállóan kell ki-

fejtenie. A vizsgáztató tanár csak akkor kérdezhet közbe, ha a vizsgázó teljesen helytelen úton indult el vagy 

nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni, amennyiben az még a felelési időbe belefér.)  

A szóbeli vizsga maximális időtartama 15 perc, melyre 30 perc felkészülési ideje van a vizsgázónak. 

A szóbeli vizsgát is tett vizsgázó végső értékelése az írásbeli (100 pont) és a szóbeli (50 pont) vizsga együttes 

pontszáma alapján történik. (Az elégséges osztályzat megszerzéséhez az írásbeli és a szóbeli vizsgarészeken 

együtt legalább 38 pontot kell elérni.) 
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TÖRTÉNELEM – KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI  VIZSGA 

A vizsga  KÉT részből: írásbeli (100 pont) és szóbeli részből (50 pont) áll. 
Az írásbeli rész is két részből áll:  

 egyszerű, rövid választ igénylő feladatok („teszt”) - 50 pont 

 szöveges, kifejtendő feladatok („esszé”) - 50 pont 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Az írásbeli rész „teszt” feladatai történelmi tényeket, ismeretek alkalmazását várják el, míg az ”esszék” egy adott 
probléma rövidebb (12-16 soros/100-130 szavas), illetve hosszabb(26-32 soros/210-260 szavas) összefüggő fo-
galmazást vár 17/33 pontos feladattal. 
Eltérő a két feladat típus esetében, hogy a „teszt” feladatokat az utasításnak megfelelően egy-egy szóval, aláhú-
zással, bekarikázással kell megoldani.  
FONTOS: egyértelmű válaszok adása, egyértelmű jelek alkalmazása. (Ezt a feladatlap a vizsgázóknak jelzi, a tanu-
lók figyelmét felhívjuk a vizsga kezdetén is: egy oldalas tájékoztató van a feladatlap belső oldalán!) 
Az esszék esetében a következőkre hívom fel a figyelmet: 

1. Két (egy rövid /egy hosszú) esszét  kell kiválasztani a feladatlap választékából, úgy hogy  ELTÉRŐ korsza-
kok legyenek (pl.  NEM lehet két XX. századi esszét írni), valamint az egyik egyetemes, a másik magyar 
történelem témájú kell hogy legyen. 

2. Az esszé összefüggő szöveg legyen! („0 pont adható, ha válasz vázlatszerű, csupán szavakból áll.” 
(idézet a javítási-értékelési útmutatóból) 
Fontos a tételek kidolgozásakor a vizsgázóknak az alábbi követelményekre figyelni: 

 tájékozódás térben és időben (tehát földrajzi neveket, évszámokat FELTÉTLENÜL írjanak!) 

 szaknyelv alkalmazása (esszénként 5/10 fogalom TUDATOS beépítése!) 

 a feladatban szereplő FORRÁSOK  elemzése 

 a témához kapcsolódó ÖSSZEFÜGGÉSEK feltárása 

 fontos követelmény még a szerkesztettség (pl: időrend), a nyelvhelyesség 
A középszintű érettségi MINDEN feladatához használhatják a történelmi atlaszukat!  
Eltérő viszont az erről való gondoskodás: 
-az írásbeli vizsgára a tanuló gondoskodik az atlaszról (mivel a tanároknak előtte át kell nézni a 
beadási határidőt kellően vegyék komolyan) 

 szóbeli vizsgára az iskola biztosítja a fenti segédeszközt 

 

SZÓBELI VIZSGA  

Szóbeli vizsga:  50 pont 
 
E vizsgarész sajátossága, hogy a vizsgázó az előre meghirdetett minimum 20 témakörből önálló (maxi-
mum 15 percig tartó) felelettel bizonyítsa ismereteit. 
FONTOS! A meghirdetett témakör NEM egyenlő a vizsgán húzott tétellel! Vagyis például „Magyaror-
szág az első világháború után” témakör nem a trianoni békeszerződés mechanikus elmondása, hanem 
a feladatban kijelölt résztéma gazdaságtörténeti elemzése. 
Tehát a vizsgázónak a témakörből  átfogó tájékozottsággal kell rendelkeznie, hogy a vizsga konkrét 
feladatát el tudja mondani. 
Azért fontos, hogy koncepciója (elképzelése) legyen az adott témáról, mert összefüggő feleletet kell 
produkálnia mely részben az otthon megtanult tények(adatok ,évszámok, nevek, fogalmak) beépítését, 
illetve a vizsgán kapott források elemzését kell tartalmaznia. 
A vizsgáztató kérdezhet, de csak a vizsga végén, az esetleg kimaradt és jobb jegyhez szükséges infor-
mációkat pótolandó, illetve ha a vizsgázó felelete nagyon súlyos tévedést tartalmaz/eltér a témától. 
Ez utóbbi két esetben csak jelzés történik a bizottság részéről és a vizsgázó ismét önálló feleletre tér 
vissza. 
E vizsgarészben is használhatja mind a felkészüléskor, mind a vizsga alatt a történelmi atlaszt. 
Fontos a határozott fellépés, a vizsgabizottság meggyőzése.  
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ANGOL NYELV – KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Általános tudnivalók: 

 Nyelvi szint B1 

 Szótár (magyar-angol, angol-magyar) kizárólag az íráskészség vizsgarésznél használható. Saját szótár 

szükséges! 

 A középszintű angol érettségi két részből: írásbeli és szóbeli részből áll. 

 A középszintű angol érettségin összesen 150 pont szerezhető. 117pont az írásbeli, 33pont a szóbeli ré-

szen. 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

 

  Időtartam (perc) Arány (%) Pont 

Olvasott szöveg értése 60 22 33 

Nyelvhelyesség 30 12 18 

Szünet 15 - - 

Hallott szöveg értése 30 22 33 

íráskészség 60 22 33 

  180 perc Az érettségi összpontszám  78%-a 117 pont 

SZÓBELI VIZSGA  

 Időtartam: kb. 15 perc 

 Maximálisan elérhető pontszám: 33 pont 

 Felkészülési idő: nincs 

 Feladatok:  

1. társalgás 

2. szituáció 

3. önálló témakifejtés képek alapján 

 A szóbeli vizsgarészen a diákok 20, a vizsgáztató tanár által korábban összeállított tételből húznak. 
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NÉMET NYELV – KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

LEGFONTOSABBAK 

 Elnevezés: Élő idegen nyelv (angol, német) 

 Nyelvi szint: A2/B1→B1 (KER) 

 Új témakör: gazdaság (10.) 

A VIZSGA RÉSZEI  

ÍRÁSBELI VIZSGA: 180 perc – 117 pont 

SZÓBELI VIZSGA: 15 perc   –  33 pont 

Összesen: 150 pont 

Segédeszközök: nyomtatott szótár csak a 4. vizsgarésznél (Íráskészség) 
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INFORMATIKA – KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉG I VIZSGA 

GYAKORLATI VIZSGA 

Gyakorlati vizsga: 180 perc - 120 pont 

A gyakorlati feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 

Feladatok Idő 

Szövegszerkesztés 60 perc 

Táblázatkezelés 50 perc 

Prezentáció, grafika, weblapkészítés 40 perc 

Adatbázis-kezelés 30 perc 

A gyakorlati feladatlap értékelése: 

Feladatok Pontszám 

Szövegszerkesztés 40 pont 

Táblázatkezelés 30 pont 

Prezentáció, grafika, weblapkészítés 30 pont 

Adatbázis-kezelés 20 pont 

SZÓBELI VIZSGA  

Szóbeli vizsga: 15 perc - 30 pont 

Szóbeli vizsga témakörök: 

Témakörök Aránya a teljes tételsorban 

Információs társadalom 8-20%  

Informatikai alapismeretek - hardver 24-32% 

Informatikai alapismeretek - szoftver 20-28%  

Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) 20-28% 

Könyvtárhasználat 8-12% 

A szóbeli vizsgarész értékelése: 

Szempontok, kompetenciák  Pontszám 

Felépítés 6 pont 

Kifejezőkészség, szaknyelv használata 6 pont 

Tartalom 12 pont 

Kommunikatív készség 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 
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INFORMATIKA – EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI  VIZSGA 

GYAKORLATI VIZSGA 

Gyakorlati vizsga: 240 perc - 120 pont 

A gyakorlati feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 

Feladatok Idő 

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 60 perc 

Táblázatkezelés 30 perc 

Adatbázis-kezelés 60 perc 

Algoritmizálás, adatmodellezés 90 perc 

A gyakorlati feladatlap értékelése: 

Feladatok Pontszám 

Szövegszerkesztés, prezentáció, grafika, weblapkészítés 30 pont 

Táblázatkezelés 15 pont 

Adatbázis-kezelés 30 pont 

Algoritmizálás, adatmodellezés 45 pont 

SZÓBELI VIZSGA  

Szóbeli vizsga: 20 perc - 30 pont 

Szóbeli vizsga témakörök: 

Témakörök Aránya a teljes tételsorban 

Információs társadalom 8-20%  

Informatikai alapismeretek - hardver 24-32% 

Informatikai alapismeretek - szoftver 20-28%  

Kommunikáció az interneten (gyakorlati kivitelezéssel) 20-28% 

Könyvtárhasználat 8-12% 

A szóbeli vizsgarész értékelése: 

Szempontok, kompetenciák  Pontszám 

Felépítés 6 pont 

Kifejezőkészség, szaknyelv használata 6 pont 

Tartalom 12 pont 

Kommunikatív készség 6 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 
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INFORMATIKAI ISMERETEK – KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI  VIZSGA 

GYAKORLATI VIZSGA 

Gyakorlati vizsga: 180 perc - 120 pont 

A gyakorlati feladatlap tartalmi és formai jellemzői: 

Feladatok Idő 

Hálózati ismeretek 60 perc 

Programozás 60 perc 

Weboldalak kódolása és adatbázis-kezelés 60 perc 

A gyakorlati feladatlap értékelése: 

Feladatok Pontszám 

Hálózati ismeretek 40 pont 

Programozás 40 pont 

Weboldalak kódolása és adatbázis-kezelés 40 pont 

SZÓBELI VIZSGA  

Szóbeli vizsga témakörök: 

Témakörök Aránya a teljes tételsorban 

Információtechnológiai alapok 15% 

Információtechnológiai gyakorlat 15% 

Programozás, weboldalak kódolása, adatbázis-kezelés 30% 

Hálózati ismeretek I. 40% 

A szóbeli vizsgarész értékelése: 

Szempontok, kompetenciák  Pontszám 

Tartalom 24 pont 

Felépítés 3 pont 

Előadásmód, szaknyelv használata 3 pont 

SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 30 pont 
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KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK - KÖZÉP-

SZINTŰ ÉRETTSÉGI  VIZSGA 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Írásbeli vizsga időpontja: 2021. május 12. 

Írásbeli vizsga időtartama: 120 perc 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli feladatlap megoldására 120 perc áll rendelkezésre, melynek megoldásával 100 pontot lehet szerezni. 

A vizsgarész 1 db feladatlap megoldásából áll, mely 2 fő részből áll. A rendelkezésre álló időt a diák tetszőlegesen 

osztja be. 

Az I. rész feleletválasztás, és rövid választ igénylő feladatok megoldásából áll, mellyel 40 pontot lehet szerezni. 

Jellemző feladattípusok: feleletválasztás, teszt jellegű feladatok, párosítás, szövegkiegészítés, igaz-hamis állítá-

sok. 

A II. rész egyszerűbb számítási feladat (megadott adatok alapján vagy mellékletekből, forrásokból, menetrendek-

ből gyűjtött adatok segítségével egyszerűbb számítások elvégzés.), fogalom meghatározás, folyamatleírás (Folya-

matleírás: a közlekedési, közlekedés-üzemviteli, jogi, gazdasági, vállalkozási és marketing ismeretek témakörei-

ből egyszerűbb folyamatok megszervezési és lebonyolítási feladatainak szakszerű összefoglalása vagy a folyamat 

megadott elemeinek megfelelő sorrendbe állítása). Itt 60 pontot lehet szerzni. 

Az írásbeli vizsgára a diák hozzon magával személyi igazolványt, legalább 3-4 tollat (ami kéken fog), vonalzót és 

számológépet. 

Az enni és innivalót átlátszó zacskóban hozhatja a diák a vizsgaterembe. 

SZÓBELI VIZSGA  

A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll, amely a vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képes-

ségét, és szakmai tudását méri. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbeszólni csak akkor lehet, ha 

teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni.) A tétel 

kifejtésére 15 perc áll rendelkezésre, mellyel összesen 50 pont szerezhető.  

Összesen 24 db szóbeli tétel került összeállításra, melyeknek témaköreit a diákok már megkapták.  

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. június második fele  

Szóbeli vizsga helye: 8/23. terem 

Mentességi kérelmek 

Sajátos nevelési igényű (SNI), illetve Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási Nehézségekkel (BTMN) küzdő diákok 

esetén a törvényi előírások biztosítják a tagintézmény-vezető számára, hogy a szakértői bizottság szakvélemény-

ében előírtak alapján különböző mértékű mentességet adjon a diáknak. Ezek fokozata írásbeli vizsga esetén a 

max. 60 perces többletidőtől kezdődően, akár a gyakorlati feladat helyetti szóbeli vizsgáig terjed. Ennek igény-

bevételét jelezni kell az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor. 
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Pontozás 

Írásbeli vizsga: max. 100 pont 

Szóbeli vizsga: max. 50 pont 

Ponthatárok: 

Középszintű közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek érettségi ponthatárai 

80-100% 120-150 pont Jeles (5) 

60-79% 90-119 pont Jó (4) 

40-59% 60-89 pont Közepes (3) 

25-39% 37-59 pont Elégséges (2) 

0-24% 0-36 pont Elégtelen (1) 
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KÖZÚTI ÉS LÉGI KÖZLEKEDÉSI, SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÉS LOGISZTIKAI ISMERETEK - EMELT 

SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Írásbeli vizsga időpontja: 2021. május 12. 

Írásbeli vizsga időtartama: 180 perc 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli feladatlap megoldására 180 perc áll rendelkezésre, melynek megoldásával 100 pontot lehet szerezni. 

A vizsgarész 1 db feladatlap megoldásából áll, mely 2 fő részből áll. A rendelkezésre álló időt a diák tetszőlegesen 

osztja be. 

Az I. rész feleletválasztás, és rövid választ igénylő feladatok megoldásából áll, mellyel 30 pontot lehet szerezni. 

Jellemző feladattípusok: feleletválasztás, teszt jellegű feladatok, párosítás, szövegkiegészítés, igaz-hamis állítá-

sok. 

A II. rész egyszerűbb számítási feladat (megadott adatok alapján vagy mellékletekből, forrásokból, menetrendek-

ből gyűjtött adatok segítségével egyszerűbb számítások elvégzés.), fogalom meghatározás, folyamatleírás (Folya-

matleírás: a közlekedési, közlekedés-üzemviteli, jogi, gazdasági, vállalkozási és marketing ismeretek témakörei-

ből egyszerűbb folyamatok megszervezési és lebonyolítási feladatainak szakszerű összefoglalása vagy a folyamat 

megadott elemeinek megfelelő sorrendbe állítása). Itt 70 pont szerezhető. 

Az írásbeli vizsgára a diák hozzon magával személyi igazolványt, legalább 3-4 tollat (ami kéken fog), vonalzót és 

számológépet. 

Az enni és innivalót átlátszó zacskóban hozhatja a diák a vizsgaterembe. 

SZÓBELI VIZSGA  

A szóbeli vizsgarész a tételsorból húzott „A” és „B” feladatot tartalmazó tétel kifejtéséből áll. A szóbeli tételsor 

20 tételből áll. A tételek a közlekedési ismeretek, közlekedési földrajz, közlekedés-üzemvitel és jogi, gazdasági, 

vállalkozási és marketing ismeretek témaköreiből kerülnek kijelölésre a részletes követelményekben meghatáro-

zott részletességben. 

- „A” feladat: a közlekedési ismeretek témakör elméleti ismereteit, 

- „B” feladat: a közlekedés-üzemvitel, a közlekedési földrajz, valamint a jogi, gazdasági, vállalkozási és marketing 

ismeretek témaköreit kéri számon. 

A két feladat között tartalmi átfedés nem lehet. 

A szóbeli vizsgán a fogalmak szabatos definiálását, a megszerzett ismeretek felhasználásával az összefüggések 

magyarázatát, alkalmazását is értékelik. A központi értékelési útmutató rögzíti az egyes feladatok kifejtésének 

elvárt tartalmi összetevőit és az ezekre adható, feladatonként 25 pont felosztásával kialakított maximális rész-

pontszámokat, amely alapján a feleletet értékelni kell. Az egyes részpontszámok legfeljebb 5-6 pontot érnek. 
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A szóbeli felelet értékelése az alábbi szempontok és kompetenciák alapján történik: 

 Szempontok, kompetenciák 

Pontszám 

„A”  

feladat 

„B”  

feladat 

Össze-

sen 

 Feladat megértése, a lényeg kiemelése, megfelelően felépített, világos, 

szabatos előadásmód 

3 pont 3 pont 6 pont 

 Tartalmi összetevők: alapfogalmak ismerete, definiálása és alkalmazása, 
tények, jelenségek, folyamatok ismerete és alkalmazása, magyarázata, 
összefüggések értelmezése 

20 pont 20 pont 40 pont 

 Szaknyelv alkalmazása 2 pont 2 pont 4 pont 

 SZÓBELI ÖSSZPONTSZÁM: 25 pont 25 pont 50 pont 

A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbeszólni csak akkor lehet, ha teljesen helytelen úton indult el, 

vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni.) A tétel kifejtésére 20 perc áll rendelke-

zésre, mellyel összesen 50 pont szerezhető.  

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. június 3-10. 

Szóbeli vizsga helye: - 

Mentességi kérelmek 

Sajátos nevelési igényű (SNI), illetve Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási Nehézségekkel (BTMN) küzdő diákok 

esetén a törvényi előírások biztosítják a tagintézmény-vezető számára, hogy a szakértői bizottság szakvélemény-

ében előírtak alapján különböző mértékű mentességet adjon a diáknak. Ezek fokozata írásbeli vizsga esetén a 

max. 60 perces többletidőtől kezdődően, akár a gyakorlati feladat helyetti szóbeli vizsgáig terjed. Ennek igény-

bevételét jelezni kell az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor. 

Pontozás 

Írásbeli vizsga: max. 100 pont 

Szóbeli vizsga: max. 50 pont 

Ponthatárok: 

Emelt szintű közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek érettségi ponthatárai 

60-100% 90-150 pont Jeles (5) 

47-59% 70-89 pont Jó (4) 

33-46% 49-69 pont Közepes (3) 

25-32% 37-48 pont Elégséges (2) 

0-24% 0-36 pont Elégtelen (1) 
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KÖZGAZDASÁGI ISMERETEK - KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

ÍRÁSBELI VIZSGA  

Írásbeli vizsga időpontja: 2021. május 12. 

Írásbeli vizsga időtartama: 180 perc 

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzői 

Az írásbeli feladatlap megoldására 180 perc áll rendelkezésre, melynek megoldásával 100 pontot lehet szerezni. 

A vizsgarész 1 db feladatlap megoldásából áll, mely 2 fő részből áll. A rendelkezésre álló időt a diák tetszőlegesen 

osztja be. 

Az I. rész feleletválasztás, és rövid választ igénylő feladatok megoldásából áll, mellyel 40 pontot lehet szerezni. 

Jellemző feladattípusok: feleletválasztás, definíciók leírása, párosítás, sorba rendezés, igaz-hamis állítások, hibás 

dokumentumok javítása. 

A II. rész üzleti számítást, könyvviteli tételszerkesztést igénylő feladatokból áll, ezzel maximum 60 pontot lehet 

szerezni. Jellemző feladattípusok: könyvelés, táblázatkitöltés, számítási feladatok, bizonylatkitöltés, adózási és 

pénzügyi feladatok. 

Az írásbeli vizsgára a diák hozzon magával személyi igazolványt, legalább 3-4 tollat (ami kéken fog), vonalzót és 

számológépet. 

Az enni és innivalót átlátszó zacskóban hozhatja a diák a vizsgaterembe. 

SZÓBELI VIZSGA  

A szóbeli vizsga egy tétel kifejtéséből áll, amely a vizsgázónak a témakörhöz kapcsolódó kommunikációs képes-

ségét, és szakmai tudását méri. A tételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbeszólni csak akkor lehet, ha 

teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. (Ez esetben segítő kérdést lehet feltenni.) A tétel 

kifejtésére 15 perc áll rendelkezésre, mellyel összesen 50 pont szerezhető.  

Összesen 20 db szóbeli tétel került összeállításra, melyeknek témaköreit a diákok már megkapták.  

Szóbeli vizsga időpontja: 2021. június második fele  

Szóbeli vizsga helye: 8/23. terem 

Mentességi kérelmek 

Sajátos nevelési igényű (SNI), illetve Beilleszkedési, Tanulási és Magatartási Nehézségekkel (BTMN) küzdő diákok 

esetén a törvényi előírások biztosítják a tagintézmény-vezető számára, hogy a szakértői bizottság szakvélemény-

ében előírtak alapján különböző mértékű mentességet adjon a diáknak. Ezek fokozata írásbeli vizsga esetén a 

max. 60 perces többletidőtől kezdődően, akár a gyakorlati feladat helyetti szóbeli vizsgáig terjed. Ennek igény-

bevételét jelezni kell az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor. 

Pontozás 

Írásbeli vizsga: max. 100 pont 

Szóbeli vizsga: max. 50 pont 
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Ponthatárok: 

Középszintű közgazdasági ismeretek érettségi ponthatárai 

80-100% 120-150 pont Jeles (5) 

60-79% 90-119 pont Jó (4) 

40-59% 60-89 pont Közepes (3) 

25-39% 37-59 pont Elégséges (2) 

0-24% 0-36 pont Elégtelen (1) 

 


