
Tájékoztató a 2020/2021-es tanév október-novemberi  

érettségi vizsgára történő jelentkezéshez 
 

JELENTKEZÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA 

 
Az őszi érettségi vizsgaidőszakban előrehozott és szintemelő érettségi vizsgát tehetnek a 11-

12. évfolyamos tanulóink. 

 

9. §  (3) *  Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi 

vizsga, amely letehető 

a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott 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. 

 

9. § (6) *  Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen 

befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő 

megismétlése. 

 

A jelentkezési lapot abban a vizsgaszervező intézményben kaphatjátok meg, ahol a 

jelentkezéseteket szeretnétek benyújtani: 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijel

olt_kozepiskolak 

 
 

Az érettségi vizsgára jelentkezés végső, központi határideje: szeptember 7. hétfő.   
 
 

A jelentkezési lap beadásakor minden adat hivatalos igazolását is be kell mutatni: 

 születési anyakönyvi kivonatot, 

 a személyi igazolványt, 

 a lakcímkártyát, 

 az OM azonosító számot igazoló kártyát (diákigazolvány), 

 bizonyítványt, 

 intézményi igazolást a tanulmányi feltételek teljesüléséről (titkárságon kérhető) 

 iskolalátogatási igazolást (megkapjátok az intézményi igazolás alapján), 

 bizonyítványt, 

A jelentkezési lappal együtt le kell adni: 

 mentességről szóló kérelmet (szükséges igazolásokkal együtt), 

 nyilatkozatot informatika tantárgy esetében (jelentkezést fogadó intézményben kell 

kitölteni), 

 korábbi előrehozott érettségi vizsga esetén az arról szóló törzslapkivonatot. (Ezt a 

dokumentumot le is kell adni a jelentkezésnél.). 
 

 
 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor#lbj22idc5d9
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor#lbj26idc5d9
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/vizsgaszervezesre_kijelolt_kozepiskolak


TOVÁBBI TUDNIVALÓK 
 

Az egyes tantárgyak követelményeiről, segédeszközeiről, a vizsga formájáról a  

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak honlapon található 

részletes információ, valamint a felkészítő-vizsgáztató szaktanárok adnak útbaigazítást. 
 

Mentességre vonatkozó kérelmet (emelt- és középszinten egyaránt) a szükséges igazolásokkal 

együtt az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor kell benyújtani a jelentkezést fogadó 

intézményhez, és az intézmény igazgatója az érvényes szakvélemény alapján dönt arról, hogy 

milyen mentességeket engedélyez a vizsgázónak. 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020oszi_vizsgaidoszak/vizsgamentesseg 

 

Az emelt és középszintű informatika vizsgára jelentkezőknek a jelentkezéskor egy 

nyilatkozatot is mellékelniük kell. 

 

További részletes információ található: 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/erettsegi_vizsgakkal_kapcsolatos_informaciok 

 

https://fazekas.hu/erettsegi-vizsga/ 

 
 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 2. 
 

 
 

 

 
 

Barati Krisztina 
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