
Tájékoztató az érettségi vizsgákra való jelentkezésekről és az osztályozó vizsgákról 

1. Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázó jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első 

alkalommal tett vizsga, amely letehető: 

a) idegen nyelvekből, informatikából a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, 

valamint az azt követő vizsgaidőszakokban, továbbá  

b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez 

szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek 

valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, 

valamint az azt követő vizsgaidőszakokban. 

A fentiek szerint tehát: 

a) Az idegen nyelvek, és az informatika esetében a tanuló középiskolájának a helyi tantervében kell meghatároznia, hogy az adott  vizsgatárgyat 

hány évfolyamon, heti hány órában tanítja, és ha a tanuló megszerzi a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, a 

középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, vagy az azt követő vizsgaidőszakok 

valamelyikében tehet az adott idegen nyelv, informatika vizsgatárgyból előrehozott érettségi vizsgát. 

b) Az idegen nyelveken az informatikán kívül, olyan érettségi vizsgatárgyakból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való 

jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok 

befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a vizsgatárgyra vonatkozó helyi tantervi követelmények teljesítésével, adott időponttól 

kezdve lehetővé válik az előrehozott vizsga letétele. Az előrehozott vizsga letételére ezen vizsgatárgyak esetében is a középiskolai tanulmányok 

teljes befejezését megelőző második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, vagy az azt követő vizsgaidőszakok valamelyikében kerülhet sor.  

c) Az új szabályozás tehát ezekből a vizsgatárgyakból lehetővé teszi azt, hogy a középiskolás diák először egy középszintű vizsgaeredményt 

szerezzen, majd – további felkészülés után – egy későbbi vizsgaidőszakban egy szintemelő vizsgával az adott vizsgatárgyból emelt szintű 

vizsgaeredményt is szerezzen. 

d) Változatlan ugyanakkor az a szabály is, hogy, ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként először egy emelt szintű vizsgaeredményt szerez, 

akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet. Felhívjuk a figyelmet 

továbbá arra, hogy amennyiben a tanuló az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt sikeres (legalább elégséges) emelt szintű vizsgát tett 

valamely vizsgatárgyból, úgy nincs arra lehetősége, hogy a sikeres vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt megismételje. Ismétlő 

érettségi vizsgát az érettségi bizonyítvány megszerzése után tehet majd. 

e) Változatlan továbbá az a szabály is, hogy a sikertelen előrehozott érettségi vizsga vagy a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően 

tett sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetében az adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsga 

vizsgaidőszakában lehet jelentkezni. 

f) Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. magyar nyelv és irodalom), az előrehozott vizsga 

letétele továbbra sem lehetséges. 

A jelentkezés módja és határideje 

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban 

jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a „saját" középiskolája fog megadni. 

Fontos, 

a) a jelentkezésnek nem feltétele, hogy az adott tantárgyból a tanuló megszerezze a meghatározott évfolyamokon a számára előírt osztályzatokat, 

azonban az érettségit, csak akkor kezdheti meg, ha ez a feltétel teljesült, vagyis osztályozó vizsgán érdemjegyet szerzett a számára kötelezően 

előírt évfolyamokon. Az osztályozó vizsgákra jelentkezni a szaktanárokkal való egyeztetés után, az intézményvezetőhöz benyújtott írásbeli 

kérvénnyel lehet. A kérvény pozitív elbírálását követően az iskola vezetősége határozza meg a vizsgák letételének időpontjait. 

A vizsgák január 25-29. és április 14-16. között lesznek lebonyolítva. 

b) a jelentkezési határidők betartása kötelező, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. 

c) az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet. 

d) a május-júniusi vizsgaidőszakra jelentkezés határideje: 2021.február 15 (a jelentkeztetés január végén kezdődik) 

e) előrehozott érettségi vizsgára közép- és emelt szinten is lehet jelentkezni. 

f) a sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a sikertelen – a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett – szintemelő érettségi 

vizsgát követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet 

jelentkezni. A rendes érettségi vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgázó döntése alapján jelentkezhet az elégtelen eredménnyel rendelkező 

vizsgatárgyból, a számára a törzslapkivonatában előírt javító vagy pótló vizsgára, ám – szabadon választható vizsgatárgy esetén – arra is 

lehetősége van, hogy az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez másik szabadon választható vizsgatárgyat válasszon. A jelentkező a vizsga 

szintjét a pótló- és javítóvizsgára történő jelentkezéskor megváltoztathatja. 

2. Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése rendes érettségi vizsgára 

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak a „saját" középiskolájukban vagy a 

szakképző intézményükben (a továbbiakban együtt: középiskola) jelentkezhetnek. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a 

„saját" középiskolája fog megadni. 

A jelentkezés határideje 

A május-júniusi vizsgaidőszakban 2021.február 15. a jelentkezési határidő. (a jelentkeztetés január végén kezdődik) 

Fontos a jelentkezési határidők betartása, a határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni. 

Hasonlóan fontos tudni, hogy az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet. 



3. Hasznos információk 

Vizsgadíjak 

Az érettségi vizsga - a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül - térítésmentes a tanulói jogviszony ideje alatt az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói 

jogviszonyban tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. 

Az emelt szintű vizsgák 

Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni. 

Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, 

így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgák helyszínét, a kormányhivatal kéri fel a felügyelő tanárokat, az írásbeli dolgozatokat javító 

pedagógust és a szóbeli vizsgára a kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek többnyire természetesen középiskolák, de a középiskolák csak a helyszínt 

biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is 

a kormányhivatal értesíti a vizsgázókat. 

A vizsgák időpontja 

Az érettségi vizsgák időpontját a tanév rendje miniszeri rendelt határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a 

Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Fontos megjegyezni, hogy az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint a vizsgatárgy választásának jogával a vizsgaidőszak rendjéhez, ezen 

belül a kitűzött vizsganapokhoz igazodva lehet élni. Ez tehát az jelenti, hogy olyan vizsgatárgyakból, amelyeknek ugyanazon a vizsganapon, 

ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.  

A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és 

tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését 

benyújtotta, így tájékoztatás is itt kérhető. 

Vizsgakövetelmények, általános információk 

A felkészülésben segítséget jelent, hogy valamennyi vizsgatárgy részletes érettségi vizsgakövetelményei és vizsgaleírása megtalálható az érettségi 

vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben 

(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok). 

A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi 

szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat 

ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében 

a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra 

kell hoznia.  

Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi 

vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az 

Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi 

vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek. 

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden 

vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival 

(http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. 

Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat. 

Emellett valamennyi, a középiskolákban jelenleg használatos, a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv, illetve egyéb könyv alkalmas lehet 

a vizsgára való felkészülésre: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek  

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg 

sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben 

tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, 

hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és 

mely vizsgatárgyakból nem. 

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő 

vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg. 

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon a főoldal jobb oldalán az Érettségi feliratra 

kattintva. 

Segítség a jelentkezés benyújtását követően 

Az érettségi jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud 

válaszolni.  

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, 

elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával, vizsgaeredménnyel kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a 

kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.  
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