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Jelentkezés az érettségi vizsgára

• Az érettségi vizsgára más szabályok szerint kell 

jelentkezniük

• 1. a tanulói jogviszonyban álló és

• 2. a tanulói jogviszonyban már nem levő 

személyeknek.

• A tanulói jogviszonyban lévő diáknak abban a 

középiskolában kell jelentkeznie érettségi 

vizsgára, amellyel tanulói jogviszonyban van.



Május-júniusi vizsgaidőszak

• Szükséges dokumentumok, iratok:

• Születési anyakönyvi kivonat másolata

• Személyi igazolvány, lakcímkártya másolata

• Korábban teljesített előrehozott érettségi vizsga 
törzslapkivonata

• Titkárságra osztályonként, egyben kell behozni, 
legkésőbb 2019. január 18-ig.

• Jelentkezési lapokat kitölteni, aláírni!

• Jelentkezési határidő: 2019. február 15.



Vizsgatárgyak

Kötelező vizsgatárgyak:

• a) magyar nyelv és irodalom,

• b) történelem,

• c) matematika,

• d) idegen nyelv,

• e) kötelezően választandó vizsgatárgy, 
szakgimnáziumban a szakgimnázium ágazatának 
megfelelő szakmai vizsgatárgy.

• (tanulói jogviszonyban csak az választható, amit tanult 
és aminek követelményeit teljesítette, és akár több 
tantárgyat is választhat!)



Vizsgamentesség

• Szakértői vélemény alapján, a tanuló és a szülő 

kérelmére az intézményvezető adhat 

mentességet (pl. matematikából)

• Az adott vizsgatárgy helyett egy másikat kell 

választania

• Mentesülhet egy vizsgarészből is (pl. írásbeli, 

vagy szóbeli)



• Ha az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig 

nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében 

a közösségi szolgálat teljesítésére 

meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem 

kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra 

vonatkozó összes érettségi jelentkezését az 

igazgató törli!

Közösségi szolgálat



Vizsgaszintek:

• A vizsgázónak a jelentkezéskor nemcsak 

vizsgatárgyat, hanem szintet is kell választania. 

A jelentkező egy vizsgaidőszakon belül egy 

vizsgatárgyból csak egyetlen szintet jelölhet 

meg.

• Középszint

• Emeltszint



Előrehozott érettségi vizsga:

• tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi 

tantervben a jelentkező számára az adott 

tantárgyra vonatkozóan meghatározott 

követelmények teljesítését követően, idegen 

nyelvekből, továbbá informatikából kerülhet sor.

• a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 

megelőző első vagy második tanév május-

júniusi vizsgaidőszakában



Tanév végi bukás 12. évfolyamon:

• Ha a tanuló a középiskola utolsó évfolyamán nem tudta 
befejezni a tanulmányait, az adott vizsgaidőszakban 
rendes érettségi vizsgát nem tehet (bizonyítványt nem 
kaphat).

• De: kérheti, hogy előrehozott vizsgaként érettségizhessen 
azokból a vizsgatárgyakból, amelyekből teljesítette a helyi 
tantervi követelményeket.

• Amennyiben sikeres javítóvizsgát tesz abból a 
tantárgyból, amelyből a 12. évfolyam végén a tanulmányi 
követelményeket nem teljesítette és megszerzi az utolsó 
középiskolai tanévről is az év végi bizonyítványt, akkor 
ismételten jelentkezhet – most már rendes – érettségire.



• Javító vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg 

sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem 

fejezett, illetve a megkezdett, de a 

vizsgakövetelmények nem teljesítése miatt 

sikertelen vizsga megismétlése

• Csak a folyamatban lévő érettségi vizsgát követő 

másik vizsgaidőszakban lehet tenni, és 

függetlenül a korábbi vizsgán elért esetleges 

részeredményektől, valamennyi vizsgarészt meg 

kell ismételni.

Sikertelen érettségi vizsga:



Érettségi megszerzése utáni 

vizsgák:

• Szintemelő: a korábbi középszintű vizsga emelt 

szinten történő megismétlése

• Ismétlő: a korábban sikeresen letett érettségi 

megismétlése

• Kiegészítő: olyan tárgyból, amiből még nem volt 

érettségi eredménye (ekkor már bármilyen 

tárgyból jelentkezhet érettségire!)

• Új bizonyítványt nem kap, csak tanúsítványt.



Térítésmentesség

• Térítésmentes az érettségi vizsga a tanulói 

jogviszony ideje alatt az érettségi bizonyítvány 

megszerzéséig és az adott vizsgatárgyból az 

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, 

tanulói jogviszonyban tett sikertelen érettségi 

vizsga első javító- és pótló vizsgája.



• Középszintű vizsga esetén a minimálbér 15%-a, 

tantárgyanként (2018: 21000 Ft)

• Emeltszintű vizsga esetén a minimálbér 25%-a, 

tantárgyanként (2018: 35000 Ft)

Érettségi után tett vizsgák díja:



• Május-Június: bármilyen vizsga tehető

• Október-November: előrehozott érettségi vizsga 

nem tehető

Vizsgaidőszakok:



• Sikeres szakmai érettségi esetén az alábbi 

munkakörök betöltésére jogosít:

• Informatika ismeretek: 3142/9 Számítógépes 

rendszerkarbantartó

• Mezőgazdasági gépész ismeretek: 8211/3 

Fémtermék összeszerelő

• Rendészet ismeretek: 5259 Egyéb személy- és 

vagyonvédelmi foglalkozású (személy és 

vagyonőr, segédfelügyelő)

Ágazati szakmai érettségi



• Emelt szintű idegen nyelvi érettségi 

eredményétől függően:

• ha legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) 

komplex típusú

• 40-59% elérése esetén alapfokú (B1) komplex 

típusú, államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül 

az érettségi bizonyítvány.

Nyelvvizsga egyenértékűség:



Tantárgy: Időpont:

Magyar nyelv és irodalom 2019. Május 6. 8:00

Matematika 2019. Május 7. 8:00

Történelem 2019. Május 8. 8:00

Angol nyelv 2019. Május 9. 8:00

Német nyelv 2019. Május 10. 8:00

Informatika (Emeltszint) 2019. Május 13. 8:00

Biológia 2019. Május 14. 8:00

Ágazati szakmai vizsgatárgyak 2019. Május 15. 8:00

Informatika (Középszint) 2019. Május 16. 8:00

Ének-zene 2019. Május 16. 14:00

Kémia 2019. Május 17. 8:00

Földrajz 2019. Május 17. 14:00

Fizika 2019. Május 20. 8:00

Vizuális kultúra 2019. Május 20. 14:00

Írásbeli érettségi időpontok:



• Emelt szinten:  2019. június 5. és 13. között

• Közép szinten:

Szóbeli érettségi időpontok:

Osztályok: Időpont:

12. A 2019. Június 17-18-19.

12. B 2019. Június 24-25-26.

12. C 2019. Június 19-20-21.

12. R 2019. Június 26-27-28.



Mindenkinek sikeres tanévet 

kívánok!


