Tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázók jelentkezése
szintemelő érettségi vizsgára
A szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyakból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű
érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Szintemelő vizsga csak emelt szinten tehető.
A tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szintemelő érettségi vizsgát valamennyi
olyan érettségi vizsgatárgyból lehet tenni, amelyből a vizsgázó számára az előrehozott vizsga letétele is lehetséges, és amely
vizsgatárgyból az adott vizsgaidőszakban emelt szintű vizsgára lehet jelentkezni.
Fontos megjegyezni, 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.
Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet
tájékozódni.
Tanulói jogviszonyban álló, érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező tanulók jelentkezése
Szintemelő érettségi vizsgára a tanulói jogviszonyban álló, de érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázók a májusjúniusi 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.
Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez érettségi vizsgát. A tanulói jogviszonyban álló,
érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkező vizsgázó az október-novemberi vizsgaidőszakban abban a középiskolában
jelentkezhet, amellyel a tanulói jogviszonya fennáll, illetve, ha a középiskola nem szervez érettségi vizsgát, valamely
vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le a jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező
középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu honlapon.
Ha a vizsgázó bármelyik középiskolában szintemelő (emelt szintű) érettségi vizsgára jelentkezik, az érettségi vizsgát a területileg
illetékes kormányhivatal szervezi. Ez azt jelenti, hogy a kormányhivatal kijelöli 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 jelentkezés határideje
A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5.
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.
A jelentkezési lap
Mivel a tanulói jogviszonyban álló vizsgázó a jelentkezését kizárólag középiskolában nyújthatja be, jelentkezési lapot is az oktatási
intézmény bocsájtja a rendelkezésére, az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető jelentkezési lap nem használható.
A szintemelő vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési laphoz csatolni kell a meglévő sikeres középszintű érettségi vizsga
törzslapkivonatát is.
A vizsgadíjakról
Az érettségi vizsga − az intézmény fenntartójától függetlenül − térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói
és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes továbbá az adott
vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési
jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája.
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 a szintemelő, azaz emelt szintű vizsgák esetében a területileg illetékes kormányhivatal végzi el a
vizsgázók beosztását és tájékoztatja a beosztásról a jelentkezőket.
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.
A vizsgadokumentum
Azok részére, akik az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt szintemelő vizsgát tettek, az érettségi vizsga eredményének
kihirdetésekor a vizsgabizottság elnöke törzslapkivonatot ad át. Az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt letett szintemelő
érettségi vizsgáról kiállított törzslapkivonat másolatát – ha az érettségi vizsgát nem abban a középiskolában tették le, amellyel a
vizsgázó tanulói jogviszonyban áll – a vizsgaszervező küldi meg az érintett iskola igazgatójának.
Ha a vizsgázó a rendes érettségi vizsgán, vagy azt megelőzően valamely vizsgatárgyból szintemelő vizsgát tett, a záróértekezleten
eredmények ismeretében írásban nyilatkozik arról, hogy érettségi bizonyítványában melyik vizsgaeredmény szerepeljen.
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Sikertelen szintemelő vizsga esetén
A középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát követően az adott vizsgatárgyból
- javító vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga vizsgaidőszakában,
- pótló vizsgára bármelyik vizsgaidőszakban
lehet jelentkezni.
A pótló érettségi vizsgán a korábban már sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg az adott tárgy vizsgakövetelményei nem
változnak – nem kell újból teljesíteni. Arról, hogy kéri-e a már teljesített vizsgarész beszámítását, a jelentkezéskor a vizsgázó írásban
nyilatkozik.
Javító érettségi vizsga estében függetlenül a korábbi vizsgán elért esetleges részeredményektől, valamennyi vizsgarészt meg kell
ismételni.
Vizsgakövetelmények, általános információk
A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. 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
A szakmai vizsgatárgyak vizsgaanyagainak és segédanyagainak elkészíttetéséért – az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton
belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak kivételével – a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal felelős. A szakmai
vizsgatárgyakat érintő kérdésekkel (az Előadóművészet ágazathoz tartozó ágazaton belüli specializáció szakmai vizsgatárgyak
kivételével) közvetlenül az NSZFH-hoz kell fordulni.
Elérhetőségek: https://www.nive.hu/, e-mail: szakkepzes@nive.hu, telefon: +36 1 434-5700, +36 1 431-6500, +36 1 477-5600
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.
Szerkesztés lezárva: 2022. 07. 12.
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