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1. A 2017. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák

1.

A

B

C

Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga

Középszintű érettségi írásbeli vizsga

Időpont

2.

nemzetiségi nyelv és irodalom

nemzetiségi nyelv és irodalom

2017. május 5., 8.00

3.

magyar nyelv és irodalom

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

2017. május 8., 8.00

4.

matematika

matematika

2017. május 9., 8.00

5.

történelem

történelem

2017. május 10., 8.00

6.

angol nyelv

angol nyelv

2017. május 11., 8.00

7.

német nyelv

német nyelv

2017. május 12., 8.00

8.

informatika

–

2017. május 15., 8.00

9.

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

2017. május 15., 14.00

10.

biológia

biológia

2017. május 16., 8.00

11.

társadalomismeret

–

2017. május 16., 14.00

12.

ágazati és ágazaton kívüli
szakmai vizsgatárgyak

–

2017. május 17., 8.00

13.

–

informatika

2017. május 18., 8.00

14.

belügyi rendészeti ismeretek

ének-zene, művészettörténet,
belügyi rendészeti ismeretek

2017. május 18., 14.00

15.

kémia

kémia

2017. május 19., 8.00

16.

földrajz

földrajz

2017. május 19., 14.00

17.

fizika

fizika

2017. május 22., 8.00

18.

–

vizuális kultúra

2017. május 22., 14.00

19.

francia nyelv

francia nyelv

2017. május 23., 8.00

20.

–

filozófia

2017. május 23., 14.00

21.

spanyol nyelv

spanyol nyelv

2017. május 24., 8.00

22.

–

mozgóképkultúra és
médiaismeret, dráma

2017. május 24., 14.00

23.

olasz nyelv

olasz nyelv

2017. május 25., 8.00

24.

gazdasági ismeretek, katonai
alapismeretek

katonai alapismeretek,
természettudomány,
pszichológia

2017. május 25., 14.00

25.

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek

orosz nyelv, egyéb, más
vizsganapon nem szereplő
nyelvek

2017. május 26., 8.00

2. A 2017. évi május–júniusi szóbeli érettségi vizsgák

1.

A

B

C

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga

Középszintű szóbeli érettségi vizsga

Időpont

2.

szóbeli vizsgák

–

2017. június 8–15.

3.

–

szóbeli vizsgák

2017. június 19–30.
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II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok
1. A szakgimnáziumokban, a szakközépiskolákban, a szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét,
valamint írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét a 2–4. és a 6. pontban meghatározottak kivételével az alábbi
időpontban kell megszervezni: a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység: 2016. október 3–7. 8.00-tól szóbeli
és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2016. október
b)
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. február 6–10. 8.00-tól
szóbeli és gyakorlati vizsgarész,
valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:
2017. február–március
c)
írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység:
2017. május 15–16., május 18–19., május 22. 8.00-tól
szóbeli és
gyakorlati vizsgarész: 2017. május–június
szóbeli és gyakorlati
vizsgatevékenység: 2017. május–június
2. A honvédelemért felelős miniszter által fenntartott iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak
írásbeli vizsgaidőpontja: 2017. június 7.
3. A rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokban, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott
szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai: a) írásbeli: 2016. szeptember 23. 9.00 szóbeli és gyakorlati: 2016.
október 5–7. b) írásbeli: 2017. január 2. 9.00 szóbeli és gyakorlati: 2017. január 9–13. c) írásbeli: 2017. május 24. 9.00 szóbeli és
gyakorlati: 2017. június 7–23.
4. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.
5. Az egyes, Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések szakmai vizsgájának írásbeli és interaktív vizsgatevékenységének
szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a
szakképesítésért felelős miniszter közleményben teszi közzé.
6. A szakgimnáziumokban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, valamint írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2017. június 1-jén
is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák,
továbbá az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való
részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakgimnázium a vizsgabejelentés és
tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli letételét biztosító
intézményt.
7. A HÍD II. keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja 2017. június 14., a további
vizsgatevékenységeket 2017. június 30-ig kell megszervezni.

