
2016‐2017‐es történelem érttségi atlaszok használatáról szóló 
rendeletek: 
 mely szerint a régi kronológiás atlasz is használható. Idemásolom a két rendeletszöveget,  hivatkozással 
együtt. 

1.       MAGYAR KÖZLÖNY 2016/123., 12590. p. 
URL:http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16123.pdf (MAGYARORSZÁG 
HIVATALOS LAPJA 2016. augusztus 23., kedd Tartalomjegyzék 19/2016. (VIII. 23.) EMMI 
rendelet Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
módosításáról 12590) 

Az emberi erőforrások minisztere 19/2016. (VIII. 23.) EMMI rendelete az érettségi vizsga 
részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés i) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48.  § 10.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  szakképzést 
érintő vizsgatárgyak tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI.  6.) Korm. rendelet 90.  § 16.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el: 

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet 
(a  továbbiakban: R.) 1.  § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az egyes 
vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei tartalmazzák az adott vizsgatárgy vizsgakövetelményeit 
és vizsgaleírását, továbbá a  középszintű, illetve az  emelt szintű érettségi vizsga témaköreit. Ha 
a  vizsgatárgyból középszintű és emelt szintű vizsga is tehető, akkor emelt szinten a középszintű 
követelmények ismerete is elvárás.” 

2. § Az R. a következő 1/B. §-sal egészül ki: „1/B. § A szakmai érettségi vizsga ágazathoz, 
szakmairányhoz kapcsolódó vizsgatárgyait a Melléklet tartalmazza.” 

3. § Az R. a következő 3. §-sal egészül ki: „3.  § A  2016/2017. tanév május–júniusi 
vizsgaidőszakában az  érettségi vizsgán az  állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által 
kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016. 
tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak.” 

4. § (1) Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) Az R. Melléklete a 2. melléklet szerint 
módosul. 

5. § Az R. 1/A.  §-ában a  „vizsgabizottságot működtető” szövegrész helyébe a  „vizsgaanyagok 
elkészítéséért felelős” szöveg lép. 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba. 
(2) A 4. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2017. január 2-án lép hatályba. Balog Zoltán s. k., emberi 
erőforrások minisztere 

  

  



2.       http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/tortenelem_vl_2
017.pdf 

Írásbeli: 

„Vizsgázónként szükséges segédeszköz az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által 
kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz, amelyről a vizsgázó 
gondoskodik; továbbá vizsgacsoportonként legalább három példány helyesírási szótár, amelyet a 
vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.” 

Szóbeli: 

„A felkészüléshez és a tételkifejtéshez vizsgázónként szükséges segédeszközaz állami 
tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó 
középiskolai történelmi atlasz, amelyet a vizsgabizottságot működtető intézmény biztosít.” 

  

 Mellékelem a közben megtalált 2015‐16‐os tankönyvjegyzéket. Ebben a CR‐0082‐es kódszámú Cartographia 

Tankönyvkiadó Kft által forgalmazott atlasz szerepel. 

 
  

 
 


